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Kokousaika 19.10.2020 16:00 - 17:25

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

saapui 16:05, poissa: 646 - 650 §
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Yanar, Ozan (etänä)
Kivelä, Mai (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

esteellinen: 662 - 663 §
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
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Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Kuutti, Anu (etänä) tiimipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:15, läsnä: 
osa 651 §:ää

Huttunen, Suvi (etänä) arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:15, läsnä: 
osa 651 §:ää

Ahtiainen, Markus (etänä) liikenneinsinööri
asiantuntija
saapui 16:05, poistui 16:15, läsnä: 
osa 651 §:ää

Munther, Päivi (etänä) projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:16, poistui 16:45, läsnä: 
osa 654 §:ää

Forsström, Sanna (etänä) brändiyksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:16, poistui 16:45, läsnä: 
osa 654 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
646 - 665 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
646 §

Juha Summanen hallintojohtaja
647 §, 652 - 653 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
648 - 651 §, 654 - 661 §, 664 - 665 
§

Tuula Saxholm rahoitusjohtaja
662 - 663 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
646 - 665 §
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§ Asia

646 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

647 Asia/2 V 4.11.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

648 Asia/3 V 4.11.2020 Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan 
muuttaminen (nro 12643)

649 Asia/4 V 4.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja 
toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7)

650 Asia/5 V 4.11.2020, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparan-
nuksen hankesuunnitelma

651 Asia/6 V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12546)

652 Asia/7 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

653 Asia/8 Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

654 Asia/9 Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

655 Asia/10 Helsingin kaupungin hakemus Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen 
kunta -malliin.

656 Asia/11 Lainan myöntäminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle

657 Asia/12 Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

658 Asia/13 Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi raaka-aineiden kotimai-
suusasteen nostamisesta kaupungin ruokapalveluissa

659 Asia/14 Päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

660 Asia/15 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024

661 Asia/16 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/5029/2019 
tiedoksi merkitseminen

662 Asia/17 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/4895/2019 
tiedoksi merkitseminen

663 Asia/18 Oikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätöksestä 13.6.2018 § 3 kos-
kien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä alueilla 
1.7.-31.12.2018
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664 Asia/19 Kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

665 Asia/20 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 646
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan 
Yanarin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja 
Mika Raatikaisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 647
V 4.11.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-010019 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Krista Bisterille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tommy Lindqvistin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2020 3 (104)
Kaupunginhallitus

Asia/2
19.10.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Krista Bisterin (PS) käräjä-
oikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Krista 
Bister pyytää 3.9.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoi-
mesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 648
V 4.11.2020 Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan 
muuttaminen (nro 12643)

HEL 2019-006810 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) korttelin 20062 ja katualueen asemakaavan muutoksen 8.9.2020 
päivätyn piirustuksen nro 12643 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12643 kartta, päivätty 8.9.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12643 selostus, päivätty 8.9.2020, päivi-

tetty Kylk:n 8.9.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Päätöshistoria
4 Havainnekuva, 8.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym- Esitysteksti
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Jätkäsaaren länsiosas-
sa Saukonlaiturin varrella sijaitsevaa korttelia 20062 ja katualuetta. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien 6–13 -kerroksisten asuintalojen se-
kä uuden puistomaisen aukion rakentamisen. Se on laadittu, koska 
voimassa olevassa asemakaavassa nro 12020 vuodelta 2014 alue on 
merkitty katualueeksi ja toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa 
rakentaa veneiden säilytysrakennuksen, mutta kaavan mukaiselle toi-
minnalle ei ole löytynyt toteuttajaa. 

Kaavaratkaisun myötä kortteli rakentuu tehokkaammin. Tavoitteena on 
mahdollistaa Saukonlaiturin varrelle uusi asuinkortteli, joka sopeutuu 
hyvin Saukonlaiturin tiiviisti rakennetulle ranta-alueelle. Sen pysäköinti 
sijoittuu sisäpihan alle pysäköintilaitokseen ja viereiseen pysäköintilai-
tokseen. Lisäksi tavoitteena on rakentaa uusi puistomainen katuaukio, 
Karibianaukio, lisäämään Jätkäsaaren asukkaiden virkistysmahdolli-
suuksia ja jalankulkijoiden kulkuyhteyksiä Saukonlaiturille ja meren ran-
taan.

Uutta kerrosalaa on yhteensä 18 750 k-m², josta asuntokerrosalaa 
18350 k-m² ja kadunvarsi- ja myymäläliiketilan kerrosalaa on 450 k-m². 
Uutta puistomaista aukiotilaa kaavan myötä muodostuu 2 075 m². 

Kaava-alueen aluetehokkuus on e = 3,0. Korttelitehokkuus AK-
korttelissa on e = 4,0. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Jätkäsaa-
reen saadaan lisää asuntoja ja asukkaita. Saukonlaiturin ympäristön 
rakennusten korottaminen parantaa ja eheyttää alueen kaupunkikuvaa. 
Uuden suunnitelman myötä Saukonlaituria ympäröivät rakennukset 
saavat yhtenäisemmän mittakaavan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja Jätkäsaaren kaupungi-
nosan kehittymistä eläväksi ja omaleimaiseksi. Rakentamisen korkealla 
laadulla vahvistetaan kaupungin ja alueen identiteettiä ja imagoa. Ra-
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kentamisen tehokkuutta on lisätty, mikä kasvattaa asukaslukumäärää. 
Asemakaava mahdollistaa noin 455 uutta asukasta.

Jätkäsaaren osayleiskaavassa nro 11350 vuodelta 2006 alue on osoi-
tettu asuntovaltaiseksi alueeksi, joten kaavaratkaisu on em. osayleis-
kaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on tällä hetkellä väliaikaisesti rakennustarvikkeiden säilytyk-
seen tarkoitettuja varastoja ja muuta tilapäistä käyttöä. 

Saukonkadun toiselle puolelle on suunniteltu nk. Keskuskortteli, joka on 
Jätkäsaaren tehokkain asuinkortteli ja ostoskeskus. Saukonkujalla si-
jaitsee pysäköintilaitos merkinnällä LPA-1 ja asuinkortteli merkinnälä 
AK. Bahamankujalla sijaitsee asuinkortteli AKS-merkinnällä.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 12020 vuodelta 2014 korttelil-
le 20062 on osoitettu määräys "toimitilarakennusten korttelialue, alueel-
le saa rakentaa veneiden korkeasäilytysrakennuksen."

Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kus-
tannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus  150 000 €
Yleiset alueet ja tukimuurit             500 000 €
Yhteensä     650 000 €

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostuksen kustannukset täsmentyvät 
jatkosuunnittelussa. Edellä esitetyssä arviossa ei ole otettu huomioon 
aiemmin laadittujen rantarakenteiden kunnostustoimenpiteiden kustan-
nuksia. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on Helsingin asumisen 
ja maankäytön toteutusohjelman eli AM-ohjelman mukaisella hallinta- 
ja rahoitusmuotojakaumalla alustavasti noin 21 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö
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Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä (HSL).

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan sekä vesihuoltover-
kostoon ja jätehuoltoon. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että jätehuollon kaavamääräykset on tar-
kistettu.

Mielipide

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta kohdistui asuinkorttelin esteettömyyteen. Mielipide on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että asuinkorttelin esteettömyys on var-
mistettu ja kaupunkikuvaa on tarkistettu. Vastine mielipiteeseen on esi-
tetty vuorovaikutusraportissa

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.5.–23.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus, jossa ei ollut huomautettavaa. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja seuraavilta tahoil-
ta: HSY, HSL ja Helen Sähköverkko Oy. Helen Oy ilmoitti ettei sillä ole 
lausuttavaa. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuoltoverkos-
toon, kierrätyspisteisiin ja lukitusjärjestelyihin.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12643 kartta, päivätty 8.9.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12643 selostus, päivätty 8.9.2020, päivi-

tetty Kylk:n 8.9.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Päätöshistoria
4 Havainnekuva, 8.9.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 473

HEL 2019-006810 T 10 03 03

Hankenumero 0838_9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

  8.9.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12643 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelia 20062 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteeseen, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: 
Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelija Raphael Padilha ja yksikön 
päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raphael Padilha, suunnittelija, puhelin: 310 37486

raphael.padilha(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.08.2020 § 38

HEL 2019-006810 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12643 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12643
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 46/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4 §/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
15.04.2020 § 25

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065
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antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 16

HEL 2019-006810 T 10 03 03

Suunnittelija Raphael Padilha esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Karibianaukio–Karibienplatsen 

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (Karibianmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäi-
nen, Karibiankadun mukaan. 

Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä 16.10.2013 toiseen paikkaan sa-
malla alueella, mutta tämä nimiesitys ei ole toteutunut.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 649
V 4.11.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja 
toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, AL-1 tontti 20026/7)

HEL 2020-006983 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Jätkäsaaressa sijaitsevan AL-1 tontin 
20026/7 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausehdot
2 Vuokrausperiaatteet
3 Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hintakilpailu

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata tontin 20026/7 
luovutettavaksi hintakilpailulla sääntelemättömään omistus- ja/tai vuok-
ra-asuntotuotantoon. Samalla kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympä-
ristölautakunnan valitsemaan hintakilpailun perusteella tontille varauk-
sensaajan ja toteuttajan.
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Kaupunki järjesti ajalla 1.2.–8.5.2020 Länsisataman Jätkäsaaren teras-
sitalokorttelin asuin-, liike- ja toimitilarakentamisen tonttia (AL-1) 
20026/7 koskevan avoimen hintakilpailun. Hintakilpailu toteutettiin ns. 
kynnysarvomenettelyllä. Kilpailun ratkaisuperusteena oli tarjouspyyn-
nössä määritetyn maanvuokran lisäksi kertasuorituksena maksettava 
maanvuokran lisäosuus. Kilpailun ehtojen mukaan kilpailun voittajaksi 
esitetään tarjoajaa, joka tarjoaa korkeimman maanvuokran lisäosuu-
den.

Hintakilpailun ehtojen mukaan tontille on toteutettava vapaarahoitteisia 
sääntelemättömiä omistus- ja/tai vuokra-asuntoja ilman Hitas-ehtoja 
sekä asemakaavan edellyttämät kivijalkaliiketilat. Asuinrakennusoikeu-
desta enintään noin 50 % saa olla vuokra-asuntoja.      

Kilpailun voittaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään yhteis-
työssä kaupungin kanssa tontista Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusään-
töjen mukaisen arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun järjestämisellä pyri-
tään varmistamaan tontin suunnitteluratkaisujen korkeatasoinen kau-
punkikuvallinen ilme, toiminnallinen laatu ja energiataloudellisuus.

Hintakilpailu oli avoin kaikille ja tarjouksen sai tehdä myös ryhmänä. 
Tarjouksen tekemiseen oli käytettävä tarjouspyynnön liitteenä ollutta 
tarjouslomaketta. Tarjoajalla oli lisäksi oltava käytettävissään riittävä 
tekninen taito, kokemus ja taloudelliset sekä muut rakentamisen edelly-
tykset keskeiselle alueelle sijoittuvan laajan ja rakennusteknisesti vaa-
tivan asuinrakennushankkeen toteuttamiseksi. Tontti luovutetaan pitkä-
aikaisella maanvuokrasopimuksella. Tarkemmat hintakilpailua koskevat 
taustatiedot ja hintakilpailun ehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta tar-
jouspyynnöstä.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Skanska Talonrakennus 
Oy jätti tontista hyväksyttävänä pidettävän tarjouksen, tarjoten maan-
vuokran lisäosuutena 2 007 000 euroa. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti sijaitsee Jätkäsaaressa terassitalokorttelin asemakaava-alueella 
Ruoholahden kanavan, rakentuvan Saukonpaadenpuiston ja meren lä-
heisyydessä. Alueella voimassa oleva asemakaavan muutos nro 12272 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.8.2015 § 195 ja se on tullut 
voimaan 12.8.2016. Asemakaavan muutos mahdollistaa asumisen, 
palveluiden, pysäköinnin, liike- ja toimitilojen rakentamisen Jätkäsaaren 
Saukonpaateen. 

AL-1 tontin 20026/7 rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 9 400 k-
m2 ja sen käyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimitilarakentamisen tontti. 
Tontin pinta-ala on 4 119 m2 ja osoite Länsisatamankatu.
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Varauspäätös

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.9.2020 § 451 päättänyt hintakilpai-
lun ratkaisemisesta varaamalla tontin Skanska Talonrakennus Oy:lle 
31.12.2022 saakka ehdolla, että kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 
vuokrausperiaatteet. 

Skanska Talonrakennus Oy on tarjonnut tontista hintakilpailun ratkai-
superusteena olevan korkeimman maanvuokran lisäosuuden 2 007 
000 euroa. Tarjotun maanvuokran lisäosuuden myötä tontin rakennu-
soikeuden hinnaksi tulee noin 1 360 euroa/k-m2, kun otetaan huo-
mioon tarjouspyynnön mukainen maanvuokran perusteena oleva ra-
kennusoikeuden yksikköhinta 1 150 euroa/k-m2. Tarjouspyyntöä varten 
rakennusoikeuden yksikköhinnan markkinaehtoisuus varmistettiin vyö-
hykehintamallilla.

Varausehdot ovat liitteenä 1.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin arviokirjahinta, 
vyöhykehintamalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut 
vuokrausperiaatteet sekä tontin sijainti.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena asuinrakennusoikeu-
den yksikköhintana 1 150 euroa/k-m2. Tontille toteutettavista kivijalka-
liiketiloista tai muista vastaavista tiloista perittään noudatetun käytän-
nön mukaisesti asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa. Tontin vuokra si-
dotaan virallisen elinkustannusindeksin kehitykseen. Alueen keskene-
räisyydestä myönnettävän alkuvuosialennuksen johdosta tontin maan-
vuokrasta perittään 80 % vuoden 2026 loppuun saakka. 

Koska tontin maanvuokran vastikevaikutus saattaisi rakennusoikeuden 
yksikköhinnalla 1 150 euroa/k-m2 (vastikevaikutus 4,60 euroa/as-
m2/kk) muodostua tulevien asunnon ostajien kannalta liian korkeaksi, 
on tontin maanvuokraa mahdollista alentaa kertaluonteisena maksu-
suorituksena perittävällä maanvuokran ennakkomaksulla. Maanvuok-
ran ennakkomaksu määritetään edellä mainitun rakennusoikeuden yk-
sikköhinnan ja varauksensaajan tavoitteleman vuokrahinnan mukaisen 
rakennusoikeuden yksikköhinnan välisen erotuksen mukaisesti ja ker-
rottuna tontin rakennusoikeuden määrällä. Maanvuokran ennakkomak-
sun myötä tontin vuokran perusteena käytettävä rakennusoikeuden yk-
sikköhinta ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 800 euroa/k-m2, jolloin 
vastikevaikutus olisi noin 3,20 euroa/as-m2/kk. 
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Vuokran markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuoliselta asiantuntijalta 
saadulla arviolausunnolla. Vuokraa voidaan pitää hyväksyttävänä ot-
taen huomioon kohteesta saatu arviolausunto rakennusoikeuden mark-
kina-arvosta, vertailukauppahinnat ja markkinaolosuhteet. Lausunto on 
oheismateriaalissa.

Tontin vuokra-aika on noudatetun käytännön mukaisesti noin 60 vuotta 
eli 31.12.2080 saakka. Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotont-
tien vuokrausehtoja ja kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen vi-
ranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausehdot
2 Vuokrausperiaatteet
3 Tarjouspyyntö

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.09.2020 § 451

HEL 2020-006983 T 10 01 01 00

Länsisatamankatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Jätkäsaaren nk. terassitalokorttelin 
hintakilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin 20026 tontin (AL-1) 7 (pinta-ala noin 4 119 m2, 
os. Länsisatamankatu) varauksensaajaksi Skanska Talonrakennus 
Oy:n (Y-tunnus 1772433-9) liitteen 1 mukaisin ehdoin 31.12.2022 asti 
ja ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tontin vuokrausperiaatteet 
kohdan B mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevan asuin-, liike- ja toimitilara-
kentamisen tontin (AL-1) 20026/7 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 
31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 650
V 4.11.2020, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-006226 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Untamo-
rakennuksen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on noin 4  496 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 16 300 000 euroa maaliskuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Käpylän pk Untamo hankesuunnitelma 27.04.2020
2 Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käpylän peruskoulun rakennukset ja perusparannuksen tarpeellisuus

Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa, joista Hykkylä on 
perusparannettu vuosina 2010−2011. Untamo-rakennus ja Väinölä-
rakennus ovat laajan perusparannuksen tarpeessa. Väinölä-
rakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
11.12.2019 § 372. Nyt päätettävänä oleva hankesuunnitelma koskee 
Untamo-rakenusta.

Untamo-rakennus on valmistunut vuonna 1950. Kuntotutkimusten pe-
rusteella rakennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskor-
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jauksen tarpeessa. Talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. 
Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa ai-
heuttavat sisäilmariskin. Julkisivujen rappauspinnoite, tiilikatteinen ve-
sikate ja huonokuntoiset ikkunat ovat käyttöikänsä päässä.

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2015, joka määrittelee ton-
tin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO/s). 
Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1, rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Koulupihalla oleva sadekatos on suojeltu merkinnällä sr-1a, 
rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomatta-
van arvokas katos.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatiman alueellisen tarkastelun 
perusteella Untamo-rakennus on tarpeellinen osa perusopetuksen pal-
veluverkkoa. Untamo-rakennuksen tilat on tarkoitettu lähinnä pienille 
oppilaille ja esikoululaisille. Untamo-rakennuksessa oppilaita tulee ole-
maan perusparannuksen jälkeen 260 (lisäys 160 oppilasta), joista esi-
koululaisia 42 oppilasta. Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähi-
koulu, jonka yleisopetuksen oppilaat tulevat pääosin Käpylän ja Kum-
pulan alueilta. Kolmen rakennuksen tiloja käytetään joustavasti muuttu-
van palvelutarpeen mukaan.

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on opetustilojen päivittäminen ja 
varustuksen ajanmukaistaminen siten, että tilat tukevat uuden opetus-
suunnitelman mukaista toimintaa. Hankkeessa ajanmukaistetaan aine- 
ja yleisopetustilojen järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta sekä ke-
hitetään tilojen monikäyttöisyyttä. Opetustilojen ja käytävien akustiikkaa 
parannetaan. Rakennuksen paloturvallisuutta ja esteettömyyttä paran-
netaan. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta hissiä, joista toinen palvelee 
oppilas- ja ruokahuoltoa. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää oppi-
lasmäärän vaatima määrä ja lisätään esteettömät wc-tilat. Uudet raken-
teet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä, kun-
nostettavia ja helposti puhdistettavia.

Sisäilman laadun parantamiseksi väli- ja yläpohjia avataan ja ne puh-
distetaan orgaanisesta aineksesta. Julkisivurappaukset, vesikate ja 
korjaamiskelvottomat ulkoikkunat uusitaan.

Piha-alueen toiminnallisuutta parannetaan uusimalla pihan peli- ja leik-
kivälineitä sekä alueen pintarakenteita. Uudet kiinteät istuskelupenkit ja 
pöydät mahdollistavat koulun opiskelutoimintaa piha-alueella.

Koulurakennuksen yhteyksiä Hykkylä- ja Väinölä-rakennuksiin paran-
netaan mm. Untamo-rakennuksen sisäänkäyntiyhteyden parantamisel-
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la pohjoissuuntaan ja hyödyntämällä Kalervonkadun pihakadun käyttöä 
oppimisympäristönä. Koulupihojen sekä pihakadun toimintojen osalta 
huomioitu oppilaiden turvallisuus.

Suunnitelmat on laadittu ottaen huomioon rakennuksen arkkitehtoninen 
ja historiallinen arvo.

Kaupunkistrategia ja tavoitteet

Hanke toteuttaa seuraavia Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 
tavoitteita:

-  Neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuk-
sien korkea laatu kaikkialla kaupungissa on edellytys tasavertaiselle 
hyvälle elämälle. 

-  Helsinkiläisillä on tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Suomen- ja 
ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähi-
palveluita.

-  Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisym-
päristöt.

-  Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän ar-
keaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

-  Arkkitehtuuri on mielenkiintoista, moninaista ja korkeatasoista, ja ra-
kentamisen korkea laatu luo kaupungille vahvan identiteetin ja imagon.

-  Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakentami-
sessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa.

-  Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien tasoa nostetaan tehok-
kaan tilaverkon käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on ti-
lojen turvallisuus ja terveellisyys. 

Hankkeen laajuus ja aikataulu

Perusparannus kattaa koko Untamo-rakennuksen, pihakatoksen ja Ka-
lervonkadun pihakadun toiminnot. Uusien ilmanvaihtokonehuoneiden 
rakentaminen ullakolle lisää rakennuksen bruttoalaa. 

Perusparannettavan alueen laajuus 4 495,5 brm², 3 300 htm²,  
1 744 hym². Kunnostettavan piha-alueen laajuus on noin 2 600 m² ja 
pihakadun 1 365 m². Oppimisympäristönä hyödynnettävissä olevia au-
la- ja käytävätiloja ei ole sisällytetty hyötyalaan.

Hankkeen toteutuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022 ja valmis-
tua joulukuussa 2023.
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Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 16 300 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 13 miljoonaa euroa vuosille 
2019−2023. 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 16,3 miljoonan euron rahoitustarve 
otetaan huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Tilakustannus käyttäjälle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausi-
vuokra on noin 113 456 euroa. Vuosivuokra on noin 1 361 500 euroa. 
Kuukausivuokra on noin 33,34 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 29,30 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,04 euroa/htm². Neliö-
vuokran perusteena on 3 403 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja 
poistoaika 30 vuotta.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Nykyinen kuukausivuokra on 49 738 euroa eli 596 852 euroa vuodes-
sa. Kuukausivuokra on 15,43 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 12,08 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 euroa/htm². Vuok-
ranmaksun perusteena on 3 224 htm².

Väistötilat

Untamo-rakennuksen toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuk-
sen toteutuksen ajaksi. Väistötilana toimii Amerin puistoon sijoitettava 
siirrettävä tilaelementtiratkaisu. Väistötilojen hankesuunnitelma on hy-
väksytty kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostossa 11.6.2020 § 85.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus on sisällytetty tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsitte-
lyohjeen mukaisesti.

Väistötilojen vaikutus tulevaan vuokraan on 0,69 euroa/htm²/kk eli yh-
teensä 2 358 euroa kuukaudessa ja vuodessa 28 292 euroa.

Hankkeen valmistelu ja toteutus
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Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Sen suunnittelun aikana 
on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan rakennusval-
vonnan, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia. Lisäksi on 
kuultu kaupunginmuseon edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Hankesuunnittelun yh-
teydessä on osallistettu opettajia ja oppilaita digikyselyin sekä järjestet-
ty erillinen keskustelutilaisuus aiemmin päätetyn Väinölä-hankkeen yh-
teydessä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-palvelut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.9.2020 § 216 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Käpylän pk Untamo hankesuunnitelma 27.04.2020
2 Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 216

HEL 2020-006226 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
27.4.2020 päivätystä Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen han-
kesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
Käpylän peruskoulun pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa 
tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva ti-
lojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön, oppi-
laiden ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valais-
tukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja 
pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 93

HEL 2020-006226 T 10 06 00
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Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen 
27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on 4 495,5 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 16 300 000 euroa maaliskuun 2020 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 651
V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen 
(nro 12546)

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49023 tontin 5 ja korttelin 49027 tontin 4 sekä katu-, puisto-, 
suojaviher-, urheilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisten pysä-
köimisalueiden asemakaavan muutoksen 25.2.2020 päivätyn ja 
8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12546 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein (muodostuvat uudet korttelit 49073, 
49089 ja 49092). 

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa tiimipäällikkö Anu Kuutti, 
arkkitehti Suvi Huttunen ja liikenneinsinööri Markus Ahtiainen. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:

Marcus Rantala: Palautetaan uuteen valmisteluun jonka lähtökohta on 
löytää varikkovaihtoehto joka on taloudellisempi, ympäristöön sulautu-
vampi ja joka paremmin huomioi luonto- ja kulttuuriympäristöarvot sekä 
virkistysolosuhteet.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12546 kartta, päivätty 25.2.2020, muutet-
tu 8.9.2020, korjattu 28.9.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12546 selostus, päivätty 25.2.2020, muu-
tettu 8.9.2020, korjattu 28.9.2020

3 Vuorovaikutusraportti 26.2.2019, täydennetty 25.2.2020 ja 8.9.2020 
sekä asukastilaisuuksien muistiot

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7020)
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5 Osa päätöshistoriaa
6 Havainnekuva, 8.9.2020
7 Varikon hankesuunnitelma, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, 2020
8 Asuinkortteleiden viitesuunnitelma, Sigge-arkkitehdit Oy, 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, joka sijaitsee 
Laajasalon Yliskylässä Reposalmentien varrella Laajasalon liikunta-
puiston kupeessa. Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin läheisyyteen 
Laajasaloon on suunniteltu rakennettavaksi Suomen ensimmäinen rai-
tiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridi. Arkkitehtuurikilpailun 
kautta kokonaisuudelle on löydetty ainutlaatuinen tilaa vievän varikko-
toiminnon ja asumisen yhdistävä korkealuokkainen ratkaisu. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä 
osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen.

Huolto- ja säilytysvarikko on Kruunusillat-raitiotielle välttämätön. Samal-
la kaavoitetaan asumista hyvälle paikalle merelliseen Helsinkiin, moni-
puolisten ja kehittyvien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. Ta-
voitteena on tarjota edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumiselle 
ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.
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Kaavaratkaisussa on asuntokerrosalaa 42 900 k-m² ja liiketilaa 1 200 k-
m². Asuinkortteleiden tehokkuus asumisen ja liiketilojen osalta on kes-
kimäärin e= 1,3. Tehokkuusluvussa ei ole mukana istutetun kannen al-
la oleva varikko. Varikon kerrosala on noin 18 400 k-m² ja kolmeen ker-
rokseen rakennettavan pysäköinnin pinta-ala 11 500 m². Varikko ja py-
säköinti sijoittuvat osittain puisto- ja katualueen alle, koko rakennetta-
van kokonaisuuden tehokkuus on  e=1,76. Y-tontin kerrosala kasvaa 3 
700 k-m² ja viereiselle VU/Y -tontille osoitetaan 500 k-m² uutta kerrosa-
laa. Kaava-alueeseen sisältyvän terveyskeskuksen tontin (YL) kerrosa-
la pysyy ennallaan eli on 3 000 k-m².

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7020), jonka mukaan Ilomäentieltä tuleva raitiovaunuliikenne ohjau-
tuu joko suoraan tai Reposalmentiellä olevan päätepysäkin kautta vari-
kolle. Lisäksi Reposalmentien kautta ajetaan ratikkakorttelin pysäköin-
tiin. Vieraspysäköinti sijoittuu Holmanmoisionaukiolle sekä korttelin itä-
puolelle Rantametsänpolun yhteyteen. Liiketilojen huolto tapahtuu 
Holmanmoisionaukiolta sekä Reposalmentieltä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
alueen metsäkumpareella sijaitseva pururata sekä kumpareen vieressä 
toimivat rantalentopallokentät sekä koirapuisto tullaan osoittamaan uu-
teen paikkaan lähimaastoon. Leikkipaikka tullaan osoittamaan ratikka-
korttelin kansipihalle. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella olevaa ur-
heilukenttää ja länsipuolella olevaa Holmanmoisionpolkua siirretään. 
Urheilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun vie-
reen jäävälle VU/Y -alueelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaa-
va-alueeseen ja sen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Tässä kaava-
hankkeessa raidejoukkoliikenteen edistämisen tavoite on arvioitu laa-
dittuihin selvityksiin ja kokonaisharkintaan perustuen niitä alueen luon-
toarvoja painavammaksi, jotka osittain menetetään.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja kehitetään elävää, oma-
leimaista ja turvallista kaupunginosaa liikkumisen sujuvuus ja kestävät 
kulkumuodot huomioiden.

 Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on asuntovaltaista aluetta merkin-
nällä A2 sekä virkistys- ja viheraluetta. Kaavassa alueen koilliskulmaa 
sivuaa pikaraitiotien linja. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 
11830 alue on esikaupunkien pintakallioaluetta. Kaavaratkaisu on em. 
yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue sijaitsee vehreällä alueella Laajasalon liikuntapuiston ja uimaran-
nan kupeessa. Alueen pohjoispuolella Yliskylän keskustassa sijaitsee 
liikerakennuksia, kirkon ja kaupungin palvelurakennuksia sekä koulura-
kennuksia. Laajasalon peruskoulun yläkoulu sijaitsee suunnittelualuetta 
vastapäätä Reposalmentien toisella puolella. Alakoulun tontti sijaitsee 
alueen länsipuolella ja se on otettu kaava-alueeseen mukaan. Myös 
terveysaseman tontti Reposalmentien pohjoispuolella on osa kaava-
aluetta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1971–2015. Ase-
makaavat käsittävät opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta, lähipalvelujen korttelialuetta sekä katu-, puisto-, suojaviher-, ur-
heilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisiä pysäköimisalueita.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kus-
tannuksia (05/2020) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 7 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 2,8 milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 0,6 milj. euroa
Yhteensä n. 11 milj. euroa

Kadut ja aukiot -luku pitää sisällään kaavamuutoksesta katuihin ja au-
kioihin kohdistuvien rakennustöiden kustannukset. 

Puistot ja virkistysalueet -luku sisältää kaava-alueelle suunnittelun kan-
sipiha-alueen pintarakenteet sekä kalusteet ja varusteet. Kustannus 
perustuu Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:n laatimaan kus-
tannusarvioon.

Yhdyskuntateknisen huollon verkoston uudelleen rakentamisesta ai-
heutuu kaupungille kustannuksia seuraavasti;

Vesihuolto 0,6 milj. euroa

Lisäksi teknisen huollon verkostojen haltijoille aiheutuu kustannuksia 
vesihuoltoverkoston sekä kaukolämpö- ja sähköverkon uudelleen ra-
kentamisesta. Uuden vesihuoltoverkoston rakentamisesta on arvioitu 
kertyvän kustannuksia verkoston haltijalle noin 1 milj. euroa. 
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Kustannusjaot kaupungin ja verkoston haltijoiden kesken täsmentyvät 
jatkossa.

Kaava mahdollistaa myös alueella olevien yleisten rakennusten Y-
tontin sekä  VU/Y -tontin kerrosalojen lisäämisen myötä uutta opetus- 
ja palvelurakentamista sekä urheilu- ja virkistystoimintatilaa. Kustannu-
sarvio ei sisällä näiden mahdollisten toimintojen rakentamiskustannuk-
sia. 

Kustannusarviossa ei myöskään ole huomioitu liikenteen väliaikaisrat-
kaisuja eikä kustannusarvio sisällä itse raideliikennehankkeen kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoi-
tettavasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on yhteensä 
noin 30–35 milj. euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.3.-8.4.2020. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat varikon sijaintiin, pikaraitiotien tarpeellisuuteen, 
alueen kulttuuri- ja luontoarvojen huomioimiseen, hankkeen ympäristö-
vaikutuksiin sekä teknisiin ratkaisuihin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavailta tahoilta: 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus), pelastuslaitos sekä kaupunginmuseo. Lausunnoissa 
esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. pikaraitiotien päätepysäkin si-
joitukseen, vesihuoltolinjan siirtoon, mahdollisesti rakennettavaan jäte-
vesipumppaamoon, johtokujan merkitsemiseen sekä HSY:lle aiheutu-
viin kustannuksiin. Helen Sähköverkko Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausut-
tavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
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dyt muutokset -liitteeseen. Kaavakarttaa ja -selostusta on korjattu ka-
dunnimessä havaitun kirjoitusvirheen vuoksi 28.9.2020. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12546 kartta, päivätty 25.2.2020, muutet-
tu 8.9.2020, korjattu 28.9.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12546 selostus, päivätty 25.2.2020, muu-
tettu 8.9.2020, korjattu 28.9.2020

3 Vuorovaikutusraportti 26.2.2019, täydennetty 25.2.2020 ja 8.9.2020 
sekä asukastilaisuuksien muistiot

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7020)
5 Osa päätöshistoriaa
6 Havainnekuva, 8.9.2020
7 Varikon hankesuunnitelma, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, 2020
8 Asuinkortteleiden viitesuunnitelma, Sigge-arkkitehdit Oy, 2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
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Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Liikenneliikelaitos
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 592

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian kolmeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

28.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian kolmeksi viikoksi 
pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 476

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Hankenumerot 4388_3, 2812

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 25.2.2020 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12546 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49023 tonttia 5 ja 
korttelin 49027 tonttia 4, katu-, puisto-, suojaviher-, urheilukeskus-, 
urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisiä pysäköimisalueita (muodostuvat 
uudet korttelit 49073, 49089 ja 49092).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Markus Ahtiainen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

25.02.2020 Pöydälle

26.02.2019 Ehdotuksen mukaan

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, kaavoitus, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, kaavoitus, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.11.2019 § 66

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12546 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12546
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 31/2018
Pohjakartta valmistunut: 11.11.2019 uusinta (ensi tilaus 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
28.11.2018 § 48

Lisätiedot
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.11.2018 § 72
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HEL 2017-005378 T 10 03 03

Arkkitehti Suvi Huttunen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Holmanmoisionaukio–Holmgårdsplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (Degerön kartanon historia); liitynnäinen, Hol-
manmoisionpolun mukaan. Nimitys Holmgård (myöhemmin myös Hol-
manmoisio) on tilannimi, jota on käytetty Degerön kartanon nimen rin-
nakkaisnimityksenä. ”Helsingin maalaiskunnan kylärajat vakiintuivat 
isossajaossa, joka Laajasalossa päättyi vuonna 1796. Maa-alueet jaet-
tiin kolmeen tilaan, jotka olivat Turholma, Uppby ja Holmgård.” (Lähde: 
Huviloita Laajasalossa, Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja ra-
portteja 1/2009.)

Kettu Repolaisen kulku–Mickel Rävs gång

(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Kettu Repolaisen puiston mukaan.

Kettu Repolaisen puisto–Mickel Rävs park

(puisto)

Perustelu: Kansansaduissa ja –tarinoissa esiintyvän eläinhahmon mu-
kaan. Nimi-idea on saatu lähellä sijaitsevista paikannimistä Reposal-
mi–Rävsundet, Reposalmentie–Rävsundsvägen ja Reposalmenpol-
ku–Rävsundsstigen.

Rantametsänpolku–Strandskogsstigen

(polku)

Perustelu: Metsän sijainnin mukaan Karpiselän rannalla.

Kettu Repolaisesta on saatu seuraavaa lisätietoa Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran (SKS) kirjaston informaatikko Kristiina Näyhöltä: ”Suo-
malaisia kansansatuja tutkineen folkloristi Pirkko-Liisa Rausmaan mu-
kaan (Suomalaiset kansansadut, 5. Eläinsadut. SKS, 1996) eläinten 
nimet saduissa periytyvät ilmeisesti keskiajan eläineepoksista, joihin ne 
on joidenkin tutkijoiden arvelun mukaan saatu pyhimyslegendoista (Py-
hä Mikael voitti paholaisen). Mikko on varsinkin kirjallisissa saduissa 
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yleinen ketun nimi. Ruotsissa Mickel esiintyy ketun nimenä ensimmäi-
sen kerran vuonna 1558. Suomessa erisnimet ovat olleet kansanomai-
sissa eläinsaduissa melko harvinaisia. Kettu on niissä useimmiten vain 
kettu tai repo, mutta on se toisinaan saanut erisnimenkin: Mikko, Antti, 
Pekka tai Heikki. Anni Swan on käyttänyt nimeä Kettu Repolainen, mut-
ta on sitä käytetty jo ennen häntäkin. Esimerkiksi nimimerkki –kk- K (= 
Jaakko Forsman) on kääntänyt Goethen Reineke Fuchs -teoksen Kettu 
Repolaiseksi vuonna 1859 julkaistussa suomennoksessaan (julkaisus-
sa Mansikoita ja mustikoita I). Ruotsissa Reineke Fuchs on Michel Räf 
/ Mickel Räv.”

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 652
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010655 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Ulla Vuolteelle eron palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan 
varajäsenen tehtävästä 1.11.2020 alkaen ja

 valitsi Sari Luostarisen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hankin-
tapalvelut) varajäseneksi (Tiina Mäen henkilökohtainen varajäsen) 
palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2021 päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hal-
linto, tukipalvelut) 10.6.2019 § 438 varajäseneksi palvelukeskusliikelai-
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toksen johtokuntaan kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Ulla 
Vuolle pyytää 24.9.2020 eroa palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan 
varajäsenen tehtävästä 1.11.2020 alkaen.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia hen-
kilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 653
Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010121 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi tiimipäällikkö Jouni Heinäselle eron nimistötoimikunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi projektipäällikkö Niko Setälän (yleiskaavasuunnittelija Jussi 
Mäkisen henkilökohtainen varajäsen) nimistötoimikunnan varajäse-
neksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi tiimipäällikkö Jouni Heinäsen 13.1.2020 § 8 
varajäseneksi nimistötoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikau-
deksi. Jouni Heinänen on 8.9.2020 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan 
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varajäsenen luottamustoimesta erotessaan Helsingin kaupungin palve-
luksesta. 

Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö. 

Kaupunkiympäristön toimiala esittää projektipäällikkö Niko Setälän va-
litsemista yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen varajäseneksi eroa 
pyytäneen tiimipäällikkö Jouni Heinäsen tilalle. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimistötoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 654
Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

HEL 2020-010588 T 11 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat projektipäällikkö Päivi Munt-
her ja brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit
2 Arviointikriteeristö 2020
3 Päättymisaikalinjaus 2020-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjaus-
ten priorisointimallin ja kehottaa noudattamaan sitä tapahtumajärjestä-
jien hakemuksia käsiteltäessä.

Tiivistelmä

Tapahtumat tukevat ja toteuttavat kaupunkistrategian 2017-2021 tavoit-
teita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungis-
ta.

Tapahtumien tiekartta ja sen toimenpideosio varmistavat, että kaupun-
kistrategiassa 2017-2021 mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavu-
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tetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tapahtumajärjestäjien, niihin 
osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaationkin kannalta. 

Tapahtumien tiekartan toimenpideosion toimenpiteet toteuttavat kol-
mea päätavoitetta.

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla 
kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta 
tapahtumien kaupungista

2. Tapahtumat ovat vastuullisia

3. Tapahtumat ovat toimivia

Myös tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli pe-
rustuu samoihin päätavoitteisiin. Päättymisaikalinjausten priorisointi-
mallissa asetetaan kriteerit ja mittarit, joiden mukaan tapahtumia ar-
vioidaan omaperäisyyden, monimuotoisuuden, kansainvälisyyden sekä 
vastuullisuuden ja toimivuuden osalta. 

Priorisointi vaikuttaa tapahtuma-alueiden meluaikoja koskevien hake-
musten käsittelyyn. Tässä tarkoitettuja tapahtuma-alueita ovat vuonna 
2021 Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, Suvilahti, Olympiastadion, 
Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla ti-
lannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen. 

Priorisointimallin mukaisen priorisoinnin tekee kaupungin tapahtumien 
koordinaatioryhmä, joka vastaa tapahtumien tiekartan toimeenpanosta 
kaupungilla.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevan käytännön mukaan meluilmoitukset käsitellään ja me-
luajat myönnetään niiden saapumisjärjestyksessä ja tämä toimintamalli 
ei tue parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä kaupunkistrategiaa kan-
sainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista, missä 
järjestettävät tapahtumat ovat vastuullisesti järjestettyjä ja toimivia. 
Käytäntö ei myöskään tue parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin ta-
pahtumien tiekarttaa ja sen toimenpideosiota (2019). Tapahtumien tie-
kartalla ja sen toimenpideosiolla halutaan varmistaa, että strategiassa 
mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan niin tapahtumajär-
jestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaation 
kannalta niin hyvin kuin se on mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikön 
meluaikalinjausten päätösten tueksi ehdotettu priorisointimalli ja siihen 
liittyvä kriteeristö edesauttavat strategian ja tiekartan tavoitteiden saa-
vuttamisessa. 
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Voimassa olevien tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten 2020-
2021 valmistelun pohjana on ollut vuosina 2015 ja 2018 tehdyt asukas-
kyselyt, kysely Euroopan kaupunkien konserttien päättymisaikalinjaus-
ten käytänteistä (2020) ja suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommen-
tit valmisteilla olleeseen linjausluonnokseen (2020).

Asukaskyselyjen tuloksena oli se, että tyytyväisyys tapahtumien positii-
visiin vaikutuksiin oli hieman vähentynyt, ja haittavaikutuksiin hieman 
kasvanut ja tämä trendi oli havaittavissa kaikilla tapahtumapaikoilla, joi-
ta kysely koski.

Päättymisaikalinjausten sähköpostikyselyssä ulkomaille tammikuussa 
2020 (Tukholma, Göteborg, Malmö, Kööpenhamina, Oslo, Trondheim, 
Tallinna, Hampuri, Berliini, Lontoo, Rotterdam, Torino) päättymisaika-
linjaukset noudattivat pitkälti samanlaisia linjauksia kuin mitä Helsingillä 
on käytössä. Päättymisaikojen aikahaarukka oli noin klo 22-24 välissä 
ja teltoissa linjaukset olivat myöhempään.

Suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommenteissa linjausluonnokseen 
ei tullut selvää kantaa (neljä tapahtumajärjestäjää kommentoi luonnos-
ta). Sen sijaan otettiin kantaa Suomessa vallitsevaan kesäajan valoi-
suuteen ja sen tuomiin haasteisiin kokonaiselämyksen saamiseksi ja 
loppuillan tuntien merkitykseen taloudellisesta näkökulmasta. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö 
on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset seuraaville tapah-
tumapaikoille: 
1. Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, 2. Suvilahti, 3. Olympiastadion, 
4. Kaisaniemi ja 5. Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin koh-
dalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -
valvontayksikkö on linjannut, että tapahtumalla voi olla enintään kaksi 
kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää. 

Myös muilla paikoilla voidaan järjestää myöhäisiä tapahtumia, mutta 
niissä ei ole määritelty tapahtumamääriä/paikkaa, vaan meluilmoitukset 
käsitellään erikseen tapauskohtaisesti. Myöhäisiä päättymisaikoja voi-
daan tapauskohtaisesti harkita myös esimerkiksi uudenvuodenaattona, 
vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä. Linjaukset tulee olla 
ennakkoon tiedossa tapahtumien järjestäjillä, alueiden vuokraajilla ja 
asukkailla. Näillä toimenpiteillä parannetaan ennakoitavuutta ja asia-
kas- ja asukaskokemusta.

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli ja prosessi
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Meluaikojen priorisointi tehdään tapahtumien koordinaatioryhmän toi-
mesta luodun kriteeristön ja mittareiden avulla ja ennakkoon määritel-
lyssä aikataulussa. 
Vuoden 2021 osalta hakuaika on kaksiportainen: 
1. marraskuun 2020 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös vii-
meistään joulukuussa 2020, ennakkoon suunnitellusta aikataulusta 
poiketen.
2. tammikuun 2021 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös vii-
meistään helmikuussa 2021. 
Näin varmistetaan, että meluaikojen priorisointi perustuu läpinäkyvyy-
teen ja sen ennakkoon ilmoitettu aikataulu takaa, että tapahtumajärjes-
täjät saavat tiedon tapahtumien päättymisajoista hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa ja näin tapahtumatuotannossa voidaan edetä priorisointi-
päätöksen mukaisesti.

Priorisointi pyritään tekemään ketterästi nopealla aikataululla ja pää-
töksenteolla, jolloin meluviranomaisille jää riittävästi aikaa tehdä varsi-
nainen melupäätös. Tapahtumien koordinaatioryhmä käsittelee määrä-
aikaan mennessä saapuneiden tapahtumailmoitusten pohjalta päätty-
misajat ja priorisointipäätös tehdään viestintäjohtajan päätöksellä. Pää-
töksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokraussopimuksiin ja 
tapahtumien koordinaatioryhmä välittää tiedon priorisoinnista tapahtu-
majärjestäjille ja ympäristönseuranta ja -valvontayksikölle.

Varsinainen melupäätös edellyttää, että tapahtumajärjestäjä toimittaa 
viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot päätöksen tekoa varten. Priori-
sointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt ta-
pahtumien päättymisaikalinjaukset. Muissa paikoissa meluviranomai-
nen käyttää omaa harkintavaltaansa myöntäessään mahdollisia piden-
nettyjä meluaikoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit
2 Arviointikriteeristö 2020
3 Päättymisaikalinjaus 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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§ 655
Helsingin kaupungin hakemus Suomen Unicef ry:n Lapsiystävälli-
nen kunta -malliin.

HEL 2020-009560 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki hakee mukaan Suo-
men Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen tähtäävään 
kehittämistyöhön. Työ liitetään osaksi Helsingin hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämistä. Koordinaatiovastuu on hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen ohjausryhmän alaisuudessa toimivalla lasten ja nuorten strate-
gisella verkostolla, jonka jäseniä täydennetään vuonna 2021 Unicefin 
edellyttämällä tavalla. Verkoston sihteeristön jäsenet koordinoivat työtä. 
Yhteyshenkilöksi nimetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
koordinaatiosta vastaava erityissuunnittelija.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on 25.9.2019 § 277 käsitellyt valtuustoa-
loitetta selvityksen tekemisestä Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen 
kunta -tunnustukseen tähtäävän prosessin käynnistämisestä. Valtuus-
toaloitteen käsittelyn yhteydessä on saatu kaikkien toimialalautakuntien 
lausunnot, joissa kannatetaan esitetyn selvityksen tekemistä. Lausun-
noissa on esimerkein kuvattu, miten lasten oikeuksia huomioidaan ja 
toteutetaan eri toimialojen toiminnassa vuonna 2019. Nämä ovat koko-
naisuudessaan asian oheismateriaalina.

Lasten oikeuksia ja hyvinvointia edistetään nykyisissä rakenteissa mo-
nin tavoin eri toimialoilla ja yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoi-
den kanssa. Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ perus-
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tuu jo nyt ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen 
kunnioittamiseen. Liittyminen Lapsiystävällinen kunta -malliin voi vah-
vistaa arvopohjaista työtä.

Kevään 2020 aikana Lapsiystävällinen kunta -mallin edellytyksiä ja vel-
voitteita on selvitetty yhteistyössä Suomen Unicefin kanssa. Mallin hyö-
tyjä lasten oikeuksien vahvistamiseksi kaupungin toiminnassa on käsi-
telty lasten ja nuorten strategisessa verkostossa, joka päätti esittää 
kaupunginhallitukselle malliin liittymistä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen ohjausryhmän tuella.

Lapsiystävällinen kunta –mallin sisältö

Malli on Suomen Unicefin kunnille tarjoama kokonaisuus, joka perustuu 
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child 
Friendly City -malliin. Vuonna 2020 lapsiystävällisyyttään kehittää 
Unicefin tuella jo 37 kuntaa. Haku päättyy 30.11.2020 ja Unicef tekee 
päätöksen uusista mukaan tulevista kunnista tammikuussa 2021.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 
18-vuotiaan arjessa ja kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätök-
senteossa, hallinnossa ja palveluissa. Lasten näkökulmasta lapsiystä-
vällinen kunta varmistaa, että jokaisella lapsella on vaikutusmahdolli-
suuksia omassa arjessaan, turvallinen aikuinen lähellä, kavereita ja 
harrastuksia sekä koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokai-
selle mahdollisuuden onnistua.

Unicef edellyttää kehittämistyöhön hakeutuvilta kunnilta lapsen oikeuk-
sien edistämisen lisäksi riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria 
ja koordinaatioryhmää, lasten ja nuorten osallisuutta kehittämistyöhön 
sekä sitoutumista hyvään tiedottamiseen kehittämistyön tavoitteista ja 
tuloksista kuntalaisille.

Kun kunta valitaan mukaan, yhteistyö Unicefin kanssa käynnistyy koor-
dinaattorin ja koordinaatioryhmän koulutuksella vuoden 2021 alusta. 
Koulutuksen jälkeen kehittämistyö jatkuu kunnan tekemällä nykytilan 
kartoituksella, jossa kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään 
kunnassa toteutuu. Arvioinnissa ovat apuna Unicefin kehittämät, lapsen 
oikeuksien sopimukseen perustuvat materiaalit ja indikaattorit sekä 
työntekijät. Kartoituksen tulosten perusteella kunta päättää, mitä toi-
minnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. 

Kunta arvioi työnsä etenemistä ja tuloksia sekä raportoi niistä säännöl-
lisesti Unicefille. Unicef tukee kuntia koulutuksilla, prosessinohjauksen 
digipalvelulla sekä kansallisella vertaiskehittämisellä. Kahden vuoden 
kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta 
-tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Tunnustusta myönnet-
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täessä Unicef arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tulok-
sia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jat-
kamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

Helsingin perustelut malliin hakeutumiselle

Lasten oikeuksien edistäminen ja huomioiminen kaikessa toiminnassa 
ja päätöksenteossa ovat tärkeitä kaupungin toimivuudelle ja menestyk-
selle. Helsinki on kansainvälisesti vertailtuna erittäin hyvä kaupunki 
lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten huomioiminen kaupungin päätök-
senteossa on kirjattu kaupungin hallintosääntöön ja strategiaan. Hel-
singin kaupunkistrategiassa 2017−2021 keskeisenä painopisteenä on 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, 
joita systeemisesti kehitetään eri palveluissa, kaupunkistrategian kärki-
hankkeilla sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja 
koordinaatiorakenteella.

Koronaepidemian seurauksena monen lapsen ja nuoren hyvinvoinnissa 
on tapahtunut muutoksia. Helsinki on tehnyt selvityksiä lasten ja nuor-
ten oppimisesta ja epidemian vaikutuksista arkeen ja hyvinvointiin. Tu-
loksia huomioidaan kaupungin palautumissuunnitelmassa, jonka toteu-
tuksessa lasten oikeuksien huomioimista vahvistetaan.

Helsinki pyrkii torjumaan eriarvoistumista esimerkiksi valittujen asuina-
lueiden elinvoimaisuuden vahvistamisella ja kehittämällä poikkitoimia-
lainen kaupunkiuudistuksen malli. Esimerkiksi käynnissä oleva, kau-
punkistrategiaan liittyvä Mukana -ohjelma hakee systeemisiä ratkaisuja 
syrjäytymisen ehkäisyyn, ja toimenpiteet kohdistuvat kaupunkiuudistu-
salueille. Asukasyhteistyön avulla kaupunkiuudistusta tehdään kestä-
västi ja asukaslähtöisesti. Työhön olisi mahdollista systeemisesti lisätä 
lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmaa.

Osana Helsingin tulevaisuuden sote-keskus hankesuunnitelmaa on 
tunnistettu riskitekijöitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden 
näkökulmasta. Haasteina ovat erityisesti mielenterveys ja jaksaminen, 
lähisuhdeväkivalta ja päihteiden käyttö. Unicefin lapsiystävällinen kunta 
-mallin kehittämistyössä voidaan toteuttaa tiivistä yhteistyötä hankkeen 
kanssa.

Vuonna 2021 kaupungissa käynnistetään uuden valtuustokauden las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisällöllinen työstäminen osana 
kaupungin laajempaa hyvinvointisuunnitelmaa. Unicefin tuella työtä 
voidaan suunnata entistä paremmin lasten oikeuksien näkökulmasta 
sekä varmistaa innovatiivisia tapoja lasten ja nuorten ottamiseen mu-
kaan Helsingin lapsiystävällisyyden kehittämiseen. Malliin sisältyvä ny-
kytilan kartoitus toteutetaan osana lasten- ja nuorten hyvinvointisuunni-
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telman valmistelua lapsia ja nuoria osallistaen. Osana valmistelua pa-
rannetaan lapsiystävällistä viestintää. 

Helsingissä kehitetään lasten hyvinvointitiedon tietokantaa ja seuran-
taa. Lasten hyvinvoinnin tiedon jäsentelyä ohjaa YK:n lasten oikeuksien 
sopimuksen keskeiset periaatteet, jotka ovat syrjimättömyys, lapsen 
edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen nä-
kemyksen kunnioittaminen. Helsingin kaupungin tehtävänä on tietoon 
perustuen tuottaa sellaisia palveluja, jotka edistävät lasten ja heidän 
perheidensä mahdollisuuksia hyvään lapsuuteen lasten oikeudet huo-
mioiden. Tätä käynnistettyä tietotyötä vahvistetaan Unicefin tuella osa-
na hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjan rakentumista.

Unicefin edellyttämän tilannekartoituksen tulosten perusteella voidaan 
valita myös muita kehittämiskohteita lapsiystävällisen työn parantami-
seksi

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kaupunginvaltuustossa käsitelty aloite 25.9.2019 § 277

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 656
Lainan myöntäminen Mosan jalkapallokenttä Oy:lle

HEL 2020-002819 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mosan jalkapallokenttä Oy:lle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron lainan Tapulikaupungin liikunta-
puistoon rakennettavan jalkapalloilun tekonurmen rahoittamiseksi seu-
raavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden 
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että laina on maksettu takaisin 
viimeistään 31.12.2035.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitet-
tyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapanilan tekonurmen uudistaminen 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mosan jalkapallokenttä Oy rakensi Tapulikaupunkiin nykyisen jalkapal-
loilun tekonurmikentän vuonna 2009 nopealla aikataululla ja edullisin 
kustannuksin. Aktiivisten hoitotoimenpiteiden ansiosta kenttä on kui-
tenkin ollut käyttöikänsä loppuun asti ympärivuotisessa käytössä. Ken-
tän uusimistarvetta puoltavat nykyisen käytön lisäksi alueen runsas 
täydennysrakentaminen ja Malmille suunniteltu uusi asuinalue, jonka 
kaavasuunnitelmissa ei ole osoitettu uusia liikuntapaikkoja.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n suunnitelmana on tekonurmen uusimisen 
lisäksi kentän pelialueen laajentaminen siten, että kentälle saadaan 
mahdollisimman laaja ja monimuotoinen käyttö. Tekonurmikenttää 
käyttävät alueen päiväkodit ja koulut sekä muutoinkin erityisesti nuoret 
jalkapallon harrastajat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut Tapulikaupungista alu-
een liikuntapuistokäyttöön kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 
asti sisäisin vuokrausperustein. Kaupunginhallitus oikeutti päätöksel-
lään 11.5.2020, § 292 kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan vuok-
raamaan Tapulikaupungissa sijaitsevan, 10 655 m²:n suuruisen maa-
alueen, joka on osa kiinteistöä 091-429-0006-0371 sekä alueella sijait-
sevan puku- ja laitesuojan Mosan jalkapallokenttä Oy:lle 31.12.2035 
asti.

Mosan jalkapallokenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 201 453 
euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 80 000 euron lainaa. 
Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 60 000 euron avustuksella ja 61 453 eu-
ron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Mosan jalkapallo-
kenttä Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosra-
haston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 
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Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 80 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n laina-asian valmistelun yhteydessä on ar-
vioitu, sisältyykö lainan myöntämiseen SEUT 107(1) artiklan mukaista 
valtiontukea.

Kaupungin Mosan jalkapallokenttä Oy:lle myöntämä laina sisältää kor-
kotukea. Rakennettavan jalkapalloilun tekonurmikentän pääasiallisia 
käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat, päiväkodit 
ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu 
valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, 
joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköi-
sesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. 
Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 
(Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 
197).

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 73,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tapanilan tekonurmen uudistaminen 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2020 § 115

HEL 2020-002819 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Mosan jalkapallokenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka 
koskee Tapanilan tekonurmikentän uudistamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoite-
tuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 
euron lainan myöntämistä Mosan jalkapallokenttä Oy:lle kaupungin ur-
heilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksen 
Tapanilan tekonurmikentän uudistamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-
alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidet-
tävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisina.

Hakemuksen mukaan runsaan kymmenen vuoden aikana jalkapallon 
harrastajien määrä on Koillis-Helsingissä kasvanut erittäin voimakkaas-
ti. Harrastajamäärien kehitystä arvioitaessa tulee ottaa myös huomioon 
alueen runsas täydennysrakentaminen sekä suunnitelma Malmin len-
tokenttäalueen asuinkäyttöön rakentamisesta. Kyseiselle alueelle tulee 
jopa kaksikymmentäviisituhatta asukasta, mutta kaavasuunnitelmissa 
ei alueelle ole tulossa liikuntapaikkoja. Näin ollen Tapanilan kentät tu-
levat olemaan myös näille uudisasukkaille lähipalvelun kaltaisia liikun-
tapaikkoja.

Mosan jalkapallokenttä Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksil-
taan 201 453 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukais-
ta 80 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lisäksi han-
ketta on suunniteltu rahoitettavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 60 
000 euron avustuksella sekä 61 453 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hank-
keissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskus-
tannuksista.
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 657
Lyhennysvapaan myöntäminen Helsinki Allas Oy:n lainalle

HEL 2020-010721 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Allas Oy:n lainalle lyhennys-
vapaata lokakuun lyhennyserästä alkaen 3 kuukaudeksi. Lyhennyserät, 
yhteensä 24 725,28 euroa, siirretään maksettaviksi lainan viimeisen, 
31.5.2026 maksettavan, lyhennyserän yhteydessä. Muut lainaehdot 
pysyvät ennallaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukai-
set muutokset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 23.9.2020
2 Allas_lainapäätös_kaupunginvaltuusto
3 Kaupunginhallitus_pidennyspäätös_2019
4 Rahoitusjohtajan_lykkäyspäätös_2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Allas Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsinki Allas Oy omistaa Katajanokan kaupunginosaan rakennutta-
mansa ympäri vuoden toimivan merikylpylän. Meren päälle on raken-
nettu kolmen kelluvan altaan kokonaisuus laajoine laiturialueineen. 
Kylpyläkävijöitä palvelevat kolme saunaa, suihkutilat, pukuhuoneet se-
kä seminaaritila, kahvila ja ravintola. Kesäisin ravintola-alueena toimi-
vat myös laaja-alaiset rakennusten päällä ja sivulla sijaitsevat avote-
rassit. Kesällä järjestettäviä tapahtumia varten rakennusten keskellä si-
jaitsee esiintymislava nurmikenttineen.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, § 330 myöntää Helsinki Allas 
Oy:lle 1000 000 euron lainan merikylpylän rakentamisen osarahoituk-
seksi. Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019, § 399 myöntää yhtiölle kah-
den vuoden pidennyksen lainan takaisinmaksuaikaan. Lyhennyserät 
laskettiin uudelleen 1.6.2019 -  30.11.2025 väliselle ajalle siten, että ne 
samalla muuttuivat kuukausittain suoritettaviksi. Yhtiö tarvitsi tuolloin 
uutta rahoitusta välttämättömiin korjausinvestointeihin ja kohtuullisen 
lyhytaikaisen rahoituksen pidentämistä likviditeettitilanteen helpottami-
seksi. 

Vallitseva koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi Helsinki Allas Oy:n 
toimintaedellytyksiin. Yhtiö sulki merikylpylän toiminnan                 
18.3.- 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Sulkemispäätöksen pohjana oli edus-
kunnan 18.3.2020 hyväksymä valmiuslain käyttöönottoasetus, jonka 
yhtenä hallituksen linjaamana toimenpiteenä suljettiin mm. uimahallit ja 
muut urheilutilat. Lisäksi suositeltiin yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden menettelevän samoin. Toimenpiteiden tarkoituksena oli 
pandemiaksi muodostuneen koronaviruksen leviämisen hidastaminen 
ja hengenvaarassa olevien väestöryhmien suojeleminen. Merikylpylä 
avattiin kesäkuun alussa vallitsevin poikkeusmenettelyin, joka käytän-
nössä tarkoitti toimintojen supistamista ja normaalia vähäisempää 
asiakasmäärää. Poikkeusmenettelyt yhtiön toiminnassa jatkuvat edel-
leen.

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi useat kaupun-
gin laina-asiakkaat joutuivat tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Kaupungin-
hallitus päätti 6.4.2020 myöntää rahoitusjohtajalle oikeuden päättää 
kaupungin laina-asiakkaiden enintään kuuden kuukauden lyhennysva-
paiden myöntämisestä. Rahoitusjohtaja päätti 9.4.2020, § 20, myöntää 
Helsinki Allas Oy:lle lainan lyhennysvapaata 1.4. – 31.9.2020 välisen 
ajan ja pidentää yhtiön laina-aikaa vastaavan ajan. Samassa yhteydes-
sä yhtiön päärahoittajat tekivät vastaavan päätöksen ja lisäksi yhtiö sai 
Finnvera Oy:n 80 % takauksella 800 000 euron lisärahoituksen rahoi-
tuslaitoksilta. Yhtiön taloudellista tilannetta ovat lisäksi helpottaneet val-
tion avustukset. 
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Kaupungin keväällä myöntämän lyhennysvapaan jälkeen ensimmäinen 
lyhennysohjelman mukainen lainanlyhennys on 31.10.2020. Koronavi-
ruksen aiheuttama asiakasmäärien pienentyminen poikkeusjärjestelyi-
neen on kuitenkin edelleen merkittävästi heikentänyt yhtiön likviditeet-
tiasemaa. Lisäksi tulossa oleva talviaika on toiminnan sesonkiluontei-
suuden vuoksi yhtiön toiminnan kannalta aina vuoden heikoin ajanjak-
so. 

Helsinki Allas Oy on hakenut kaupungilta, kuten muiltakin päärahoittajil-
taan, lainojen lyhennysvapaata edelleen kolmen kuukauden ajalle si-
ten, että laina-aikaa ei pidennetä. Kaupungin lainan lyhennykset, yh-
teensä 24 725,28 euroa, siirrettäisiin maksettavaksi viimeiseen, 
31.5.2026 tapahtuvaan, lyhennyserään. Yhtiölle asetettujen kovenant-
tien mukaisesti kaikkien päärahoittajien on suostuttava yhtiön rahoituk-
sessa tapahtuviin muutoksiin. Muut päärahoittajat ovat tehneet vastaa-
vat ehdolliset lainojen lyhennysvapaata koskevat päätökset, ja ne to-
teutuvat kaikkien päärahoittajien osallistuessa järjestelyyn. Lyhennys-
vapaiden yhteydessä yhtiö on esittänyt saavansa emoyhtiöltään rahoi-
tusta 100 – 300 000 euroa, jolla se maksaisi epidemian vuoksi synty-
neitä rästejään ja vahvistaisi likviditeettiään. 

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää Helsinki Allas Oy:n hakeman 
lyhennysvapaan, seuraava kaupungin lainan lyhennys on 31.1.2021 ja 
jäljellä olevan lainasaatavan pääoma ennen lyhennystä on 560 439,50 
euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lyhennysva-
paan johdosta.

Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Näin 
määräytyvä korko on ollut lainan myöntämisestä lukien 0,00 %:ia. Kos-
ka lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä kor-
ko, sisältää laina korkotukea. 1.10.2020 saakka kertynyt tuki on ollut 
määrältään 169.728,70 euroa ja tuki jäljellä olevalta laina-ajalta on yh-
teensä 38 205,74 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan ko-
mission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovel-
lettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02) mukaista 
viitekorkoa siten, että marginaali on 31.5.2019 saakka 4,00 %:ia ja 
1.6.2019 lukien 2,20 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön luotto-
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kelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Helsinki Allas Oy:lle myön-
netyn lainan sisältämä valtiontuki on käsitelty komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 17 artiklan mukai-
sena pk-yrityksen investointitukena.

Asetuksen sallima enimmäistuki-intensiteetti on 10 % tukikelpoisista 
kustannuksista. Hankkeen tukikelpoiset hyväksyttävät kustannukset 
ovat yhteensä 3.300.000 euroa ja tuen määrä on laina-ajan pidennyk-
sen jälkeen 6,3 %:ia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät tu-
kikelpoiset kustannukset koostuvat maanpäällisten rakennusten raken-
nuskustannuksista kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2015 § 330 ja 
kaupunginhallituksen päätöksen 25.1.2016 § 62 mukaisesti.

Tuensaajaa Helsinki Allas Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komis-
sion aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpää-
töstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille 
soveltumattomaksi eikä Helsinki Allas Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmä-
poikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät lainan sisältämän tuen muu-
toksista komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä jälki-
ilmoituksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 23.9.2020
2 Allas_lainapäätös_kaupunginvaltuusto
3 Kaupunginhallitus_pidennyspäätös_2019
4 Rahoitusjohtajan_lykkäyspäätös_2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Allas Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 658
Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi raaka-aineiden koti-
maisuusasteen nostamisesta kaupungin ruokapalveluissa

HEL 2019-012428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltokorpi  Terhi, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 3
2 Palvelukeskusliikelaitos
3 Kotimaisuusasteen selvityksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion kaupunginvaltuusto edellytti, 
että selvitetään mahdollisuus nostaa raaka-aineiden kotimaisuusastetta 
nykyistä korkeammaksi kaupungin itse tuottamissa ja kilpailuttamissa 
ruokapalveluissa.

Hankintamenettelystä

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden kilpailuttamisessa noudatetaan 
hankintalakia (1397/2016). Hankintamenettelyssä on noudatettava 
hankintaoikeudellisia periaatteita, kuten tasapuolisuutta ja syrjimättö-
myyttä. Koska hankintamenettelyssä käytettävät ehdot ja edellytykset 
eivät saa olla syrjiviä, ei hankinnoissa voida suoraan edellyttää, että 
hankittavat raaka-aineet ovat kotimaisia tai paikallisia. 

Kilpailua rajoittamatta tarjouspyynnössä tuotteelle voidaan kuitenkin 
asettaa sellaisia vähimmäisvaatimuksia tai kilpailutuksessa pisteytettä-
viä valintakriteereitä, jotka liittyvät hankittavan tuotteen ominaisuuksiin. 
Voidaan arvioida tuotteen laatua, joka elintarvikkeissa tarkoittaa esi-
merkiksi leivän tai vihannesten tuoreutta, ulkonäköä tai makua. Sallittua 
on siten edellyttää, että leipätuotteet ovat keittiöissä kuudessa tunnissa 
paistamisesta tai että peruna on lautasella vuorokauden kuluessa kuo-
rimisesta. Laatuun ja tuoreuteen vaikuttavana määrittelykriteerinä voi-
daan käyttää myös vuodenkiertoa. Sesonginmukaisten vihannesten 
käyttäminen nivoutuu laatuun ja tuoreuteen, jolloin lähellä tuotettu elin-
tarvike mahdollisesti yltää kokonaistaloudellisesti edullisempaan ase-
maan kuin kaukaa tuotettu vihannes.

Hankintaoikeudellisesti on niin ikään sallittua arvioida hankinnan koh-
teen ympäristöllisiä tai eläinsuojelullisia edellytyksiä. Hankittavalta tuot-
teelta voidaan vaatia ympäristöystävällistä tuotantomenetelmää. Sa-
malla tavalla voidaan vaatia eläinsuojelullisesti korkeatasoista tuotan-
tomenetelmää. Elintarvikkeiden kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
luonnonmukaisesti viljeltyjä raaka-aineita tai tuotantoeläinten kasvatu-
solosuhteiden painottamista vähimmäisvaatimuksina tai vertailuperus-
teina. Yhdessä muiden laadullisten kriteereiden kanssa vaatimuksilla 
voi mahdollisesti olla vaikutusta kotimaisten elintarvikkeiden menestyk-
seen kilpailutuksissa. 

Hankintalainsäädännössä kannustetaan sallimaan kilpailutuksissa osa-
tarjousten jättäminen. Tällä tavalla voidaan helpottaa pienten yritysten 
osallistumista kilpailutuksiin, millä saattaa olla aluetaloudellista merki-
tystä. Kilpailutuksissa on kuitenkin otettava huomioon myös Helsingin 
suuret elintarvikkeiden volyymitarpeet. Suuret volyymitarpeet voivat olla 
esteenä pienten yritysten osallistumiselle.

Ruokapalveluiden tuotanto ja kilpailuttaminen
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Palvelukeskusliikelaitos

Palvelukeskusliikelaitos on toimittanut liitteenä olevan selvityksen ja 
siihen liitteen. Selvityksestä ilmenee volyymiltään merkittävien elintarvi-
keryhmien alkuperäosuuksia vuoden 2019 tietojen mukaisesti. Selvi-
tyksen liitteessä kuvataan tuoteryhmiä, joissa kotimaisuusasteen nos-
tamiseen on mahdollisuuksia tai vastaavasti haasteita. Kotimaisten 
raaka-aineiden käytölle reunaehtoja asettavat hinta, saatavuus ja Hel-
singin kaupungin ruokapalveluiden suuri koko. Kehitystyötä on kuiten-
kin tehty, ja tästä esimerkkinä on muun muassa kotimaisen kalan re-
septiikan kehittäminen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ruokapalvelun tuottajina toimi-
vat palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki), Compass Group 
(ent. Fazer Food Services), Sodexo ja Palmia. Lihan kotimaisuusaste 
on nykyisellään hyvin korkea kaikilla palveluntuottajilla. Syksyllä 2019 
tehdyn kyselyn mukaan naudan-, sian- ja broilerinlihan kotimaisuusaste 
on 80 - 100 %. Palveluntuottajien käyttämät ulkomaiset lihat ovat pää-
osin riistaa ja lammasta. Näiden käyttö on vähäistä ja ajoittuu lähinnä 
juhlapäivien yhteyteen.

Maidon ja piimän kotimaisuusaste on 100 %. Viljan kohdalla joudutaan 
jonkin verran turvautumaan ulkomailta tuotuun viljaan. Esimerkiksi ko-
timainen ruis ei aina riitä kattamaan kysyntää, jolloin leipomot joutuvat 
turvautumaan ulkomaiseen viljaan. Ulkomainen vilja tulee pääosin 
Ruotsista.

Vihanneksien, hedelmien ja marjojen kohdalla joudutaan kotimaisten 
tuotteiden lisäksi turvautumaan ulkomaisiin tuotteisiin. Haasteena on 
suomalaisen tuotteen ympärivuotinen saatavuus ja tuotteen hinta. 
Kaikkia näiden ryhmien tuotteita ei edes ole mahdollista saada kotimai-
sena, esimerkiksi sitrushedelmät ovat tuontituotteita. Kaikki palvelun-
tuottajat pyrkivät käyttämään sesongin mukaisia kotimaisia kasviksia, 
hedelmiä, marjoja ja vihanneksia aina kun se on mahdollista. Kalatuot-
teiden osalta kotimaisuusasteen nostaminen on haasteellista saata-
vuuden, kotimaisen kalan tuotteistamisen ja volyymitarpeen takia. Tar-
vittavat määrät ovat niin isoja, että pienkalastajat eivät välttämättä pys-
ty takaamaan kalan saatavuutta koko sopimuskauden ajaksi.

Joidenkin yksittäisien tuotteiden osalta kotimaisuusastetta pystyttäisiin 
nostamaan, mutta sillä olisi selviä kustannusvaikutuksia. Esimerkiksi 
kotimaisen tomaatin kilohinta on satokauden ulkopuolella huomattavas-
ti kalliimpi kuin ulkomaisen. Kotimaisesta kalasta valmistettujen tuottei-
den kehittämisellä ja saatavuuden lisäämisellä julkiselle puolelle olisi 
mahdollista nostaa kalatuotteiden kotimaisuusastetta.
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Suomi ei ole täysin omavarainen ruokatuotannon suhteen muun muas-
sa vaihtelevien satokausien ja pohjoisen sijainnin vuoksi. Siksi osa raa-
ka-aineista joudutaan tuomaan muista maista. Tilaajana kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala suosittelee ruokalajien ja aterioiden valmistukses-
sa käytettävän Suomessa viljeltyjä tai kasvatettuja raaka-aineita ja niis-
tä valmistettuja tuotteita.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialla ruokapalveluntuottajina ovat palvelukes-
kusliikelaitoksen (Palvelukeskus Helsingin) lisäksi Compass Group 
(ent. Fazer Food Services), Sodexo, Palmia ja Hus Asvia. Palveluntuot-
tajilta saadun tiedon mukaan kotimaisuusaste on hyvin korkea lihan 
(lukuun ottamatta riistan), broilerin ja kalkkunan, maidon, piimän, hiuta-
leiden ja suurimoiden osalta. Suurimot eivät sisällä riisiä ja couscousia.

Heikointa kotimaisuusaste on tuoreiden ja pakastemarjojen kohdalla 
vaihteluvälin ollessa 0 - 78 %. Salaatin, kurkun, tomaatin ja kesäkurpit-
san kotimaisuusaste on vähintään 50 %.

Palveluntuottajien mukaan kotimaisuusastetta on mahdollista kasvattaa 
joissain tuoteryhmissä, mutta kasvattaminen todennäköisesti nostaa 
kustannuksia ja muuttaa valikoimaa. Palveluntuottajien mukaan sato-
kausi ja saatavuus asettavat haasteita tuoreiden vihannesten ja marjo-
jen kotimaisuusasteen nostamiselle. Kotimaisten tuoreiden marjojen 
satokautena kotimaisuus on toteutettavissa, mutta ei sesongin ulkopuo-
lella. Pakastemarjojen osalta on mahdollista tavoitella täyttä kotimai-
suusastetta. Sosiaali- ja terveystoimialalla marjojen käyttömäärät ovat 
suuria, joten ruokapalvelukustannuksissa kotimaisuusasteen nosto nä-
kyisi selvästi. Kotimaisen kalan osalta saatavuus on monesti epävar-
maa ja valikoima suppea. Juustoissa kotimaisuuden suosiminen supis-
taa valikoimaa jonkin verran, mutta on toteutettavissa. Tilaajan kanssa 
tehty ruokapalvelusopimus viime kädessä määrittelee, missä määrin 
kotimaisia tuotteita käytetään ruokapalveluissa.

Päätelmä

Monissa ruokapalveluiden käyttämissä raaka-aineissa korkea kotimai-
suusaste toteutuu jo nykyisin. Tällaisia ovat esimerkiksi liha-, maito- ja 
viljatuotteet. Vihannesten ja marjojen kohdalla kotimaisuusastetta voi-
daan mahdollisesti kasvattaa. Haasteena silloin on kuitenkin hinta, saa-
tavuus ja valikoiman muuttuminen. Myös kotimaisesta kalasta jalostet-
tujen tuotteiden valmistamisen edistyminen nostaisi kotimaisuusastetta. 
Hankintaoikeudellisesti ei ole mahdollista kilpailutuksissa suoraan edel-
lyttää, että tuote tai raaka-aine on kotimainen.

Toivomusponnen normiperusta
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomuspon-
nen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen 
hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Yhteisvalmistelu

Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian, palvelukeskusliikelaitoksen, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan 
yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Milla Härkönen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43118

milla.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Peltokorpi  Terhi, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 3
2 Palvelukeskusliikelaitos
3 Kotimaisuusasteen selvityksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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§ 659
Päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2020-006217 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuk-
sen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laa-
juus on noin 1 352 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kustannusta-
sossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelma 27.04.2020
2 Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelman liitteet 27.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Pasilan pohjoisosaan, nykyisen Maunulan-
puiston alueelle rakennettavaa päiväkoti Pasila pohjoisen uudisraken-
nusta. Pohjois-Pasilaan rakentuu uusi asuinalue, jonka asukasmäärä 
on nopeassa kasvussa. Alueella ei ole tällä hetkellä palveluita. Viimei-
simmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Maunulan-
puiston osa-alueella, joka on tulevaisuudessa osa uutta Pasilan aluetta, 
tulee 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvamaan noin 700 lapsella vuosi-
na 2019–2033. Vuoteen 2024 mennessä varhaiskasvatusikäisten mää-
rä kasvaa alueella noin 400 lapsella. 

Päiväkoti Pasila pohjoisen uudishankkeella saadaan noin 120 uutta 
varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
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mukaan uudelle Pohjois-Pasilan alueelle sijoittuva päiväkoti Pasila poh-
joinen on tarpeellinen pysyvänä palveluverkon osana. 

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Rakennuspaikka sijaitsee entisellä postiliikenne-, moottoriajoneuvojen 
huolto- ja korjaamo- sekä rautatiealueen pohjoisreunassa Kollikallion 
vieressä. Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12475, joka 
on tullut voimaan 6.7.2018. Alue on kaavoitettu pääasiallisesti asuinra-
kentamiseen. Asemakaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten 
aluetta (Y), joka sallii koulun tai päiväkodin rakentamisen. Alue on puh-
distettu ja kunnostettu haitta-aineista eikä Kollikalliolla ole aikaisemmin 
sijainnut rakennuksia tai erityisiä rakenteita. 

Päiväkoti tarjoaa palveluja alueen päivähoitoikäisille lapsille ja ohjattua 
iltapäiväkerhotoimintaa lähialueen koululaisille. Käytettävissä olevan 
tontin ahtaudesta johtuen päiväkodin toiminnot sijoittuvat kahteen ker-
rokseen. Rakennukseen sijoittuu neljä toiminta-aluetta, joihin kuhunkin 
sijoittuu noin 30 tilapaikkaa. Päiväkodissa tulee työskentelemään lasten 
hoitohenkilökuntaa 26–30 henkilöä (avustajat, hoitajat, opettajat) sekä 
siivous- ja keittiöhenkilökuntaan kuuluvat kolme henkilöä.

Päiväkodin käytettävissä oleva piha-alue rajautuu rakennuksen poh-
joispuolelle kallioiseen rinteeseen, jonne sijoittuvat välttämättömät piha-
toimintojen varusteet, laitteet ja leikkialueet katoksineen. Piha-alueelle 
järjestetään esteetön yhteys Lavakadulta.

Uudisrakennuksessa tavoitteena oli pohjamuodoltaan yksinkertainen 
ratkaisu, jolla luodaan edellytykset taloudellisesti, rakennusteknisesti ja 
arkkitehtuuriltaan laadukkaalle kokonaisuudelle. Rakennuksen tilat ja 
toiminnot suunnitellaan monikäyttöiseksi ja osin muunneltaviksi siten, 
että tilat voivat palvella myös lähiympäristön asukkaita. Yhteiskäyttöiset 
tilat, jotka mahdollistavat asukas- ja iltakäytön, sijoittuvat pääasiallisesti 
rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. 

Uudishankkeen myötä päiväkotien käyttöön saadaan ajanmukaiset ja 
viihtyisät tilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa.

Hankkeen laajuus

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 351,9 brm², 998,2 htm²,
857,9 hym². Tontin pinta-ala on noin 2 400 m², josta piha-aluetta noin 
1 280 m².

Tilakustannukset käyttäjälle

Kuukausivuokra on arviolta noin 34 877 euroa ja vuosivuokra noin 418 
525 euroa. Kuukausivuokra on 39,94 euroa/htm², josta pääomavuokran 
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osuus on 28,41 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 6,53 euroa/htm². 
Neliövuokran perusteena on 998,2 htm². Tuottovaade on kolme pro-
senttia ja poistoaika 30 vuotta.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen on varattu 5 miljoonaa euroa vuosille 2022−2023.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 6,2 miljoonan euron rahoitustarve 
otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta laadittaessa.  

Rakentamiskustannuksiin sisältyvät seuraavat, kustannuksia korottavat 
tekijät:

 hankkeen pieni koko
 kaavamääräykset, jotka liittyvät rakennuksen massoitteluun ja kat-

tomuotoihin
 rakennuspaikasta johtuva louhinnan ja tukimuurien tarve.
 HNH2035-toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisina passiiviener-

gia ratkaisuina toteutettavat aurinkokeräimet ja lämpöporakaivot. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun ai-
kana on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan ympäris-
töpalvelun, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia sekä es-
teettömyysasiamiestä. Lisäksi on kuultu kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut. 

Toteutuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022 ja valmistua vuoden 
2023 kesäkuussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 § 235 antanut hanke-
suunnitelmasta lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa 
hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että hanke vastaa hyvin 
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kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelma 27.04.2020
2 Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelman liitteet 27.4.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.09.2020 § 235

HEL 2020-006217 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle puoltavan lausunnon 27.4.2020 päivätystä Lpk Pasila pohjoi-
sen (Lavakatu 1) hankesuunnitelmasta (liite 1).
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti pe-
dagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

B

perustaa päiväkodin osoitteeseen Lavakatu 1, 00240 Helsinki.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 92

HEL 2020-006217 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Pasila pohjoisen uudisrakennuksen 
27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 1 352 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kus-
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tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 660
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2021–2024

HEL 2020-008837 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–

2024
3 Vuoden 2020 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2021–2024 hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosil-
le 2021–2024 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on valta-
kunnallisen liikenteen korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisä-
rahoituksen myötä kasvanut jonkin verran vuonna 2020 verrattuna 
edellisiin vuosiin, mutta on edelleen liian alhaisella tasolla suhteessa 
investointitarpeeseen. ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee 
nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja 
työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. 
Helsingin alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset 
tulee turvata huolehtimalla maantieverkon, siltojen ja raskaan liikenteen 
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tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon palvelutasoa nostaviin 
pieniinkään investointeihin rahoitus ei juuri ole riittänyt viime vuosina.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita maksetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulee noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja -sopimuksessa 
esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on erittäin perusteltua. 
Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän 
Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä 
Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä I:n 
kehittämistä tulee jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itä-
keskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistäminen on tärke-
ää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina voimakkaasti. 
Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden takaami-
seksi tulee panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteel-
le haitallisia pullonkauloja. Helsingin seudun MAL-sopimuksen (2020–
2031) mukaan valtio osallistuu Vihdintien pikaraitiotien hankekokonai-
suuden kustannuksiin. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös Turun-
väylän ja Huopalahdentien liittymään suunnitellut muutokset.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulee olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa. Myös 
maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kasvavien 
meluhaittojen vähentämiseksi.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa korostetaan alueellisen liiken-
nejärjestelmätyön merkitystä liikenteen ja maankäytön kehittämisen yh-
teensovittamisessa sekä kestävän liikkumisen edistämisessä. Parhail-
laan valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2021−2032. Tänä 
vuonna on valmistunut myös Helsingin seudun MAL -sopimuksen mu-
kaan Helsingin kaupunkiseudun kuntien prioriteettina on, että valtakun-
nallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan mm. seu-
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raavien maanteiden kehittäminen: Hämeenlinnanväylä, Kehä I ja Lah-
denväylä, josta erillismainintana Malmin uuden maankäytön yhteydet. 
Näihin väyliin liittyvien, tiivistyvän maankäytön yhteyksiä parantavien 
liikennehankkeiden tulee näkyä vahvemmin myös Uudenmaan ELY-
keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa.

Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen ympäristöhaittojen mini-
mointi ja kiristyvät ilmastotavoitteet, mutta esim. meluntorjuntatoimenpi-
teisiin ei ole varauduttu riittävästi suunnittelukauden investoinneissa. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kas-
vaa, joten asuntoalueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Uusien me-
luesteiden lisäksi vanhojen, usein liian matalien ja huonokuntoisten me-
luesteiden parantamisen tulee sisältyä suunnitelmaan.

Suunnitelmassa tuodaan esille lukuisia liikenneturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä. Niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö kun-
tien kanssa on tärkeää. Kehäteille asennetut valvontakamerat ovat 
rauhoittaneet selvästi väylien liikennettä. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi tulisi myös Helsinkiin suuntautuville säteittäisille maanteille li-
sätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitus-
järjestelmää tulisi laajentaa Turunväylän lisäksi muillekin Helsingin si-
sääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee paljon ajokelistä 
ja vuorokaudenajasta riippuen.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021−2024 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 3:n Pirkkolan-
tien sillan peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnostus.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2021–2024:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.
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 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta). Helsingin 
kiireellisimmät meluntorjuntahankkeet on esitetty HSL:n Kuha -
ohjelmassa.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2021–2024 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2020 men-
nessä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelman sisällöstä

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Näiden kolmen maakunnan 
alueella asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä. Alueen tieverkon pituus on 
noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko 
maan liikennesuoritteista. Myös raskaan liikenteen osuus on alueella 
poikkeuksellisen suuri, noin neljäsosa koko maan kuljetussuoritteesta. 
Toimialueella sijaitsevat Suomen vilkasliikenteiset tiet. Alueella on val-
taosa Suomen elinkeinoelämän toimijoista ja paljon valtakunnallista lo-
gistiikkaa. Helsinki-Vantaa on maan tärkein kansainvälinen lentoasema 
ja tärkeä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Helsingin satama 
on yksi suomen suurimmista ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa ar-
voltaan kolmannesta maan ulkomaan kaupasta. 
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Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2020 on 
noin 144 miljoonaa euroa huomioiden alkuperäiseen rahoituskehyk-
seen keväällä tulleet lisäykset. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan 
maantieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, 
joista vastaa Väylävirasto. Pääosa perustienpidon rahoituksesta käyte-
tään tiestön kunnossapitoon eli hoitoon ja korjauksiin. 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021–2024 kuvataan Uuden-
maan ELY-keskuksen vastuualueen tienpidon talouden ja toiminnan 
reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tie-
dossa oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä 
isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteu-
tus vaatii käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitustasosta vuosina 
2021–2024 ei suunnitelmassa ole mainintaa. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös yksi suunnitelman kes-
keisistä tavoitteista. Tavoitteet on asetettu hallitusohjelmassa ja valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä. Liikenneturvallisuuden parantamisen 
painopiste on toimenpiteissä, joilla kustannustehokkaasti voidaan pa-
rantaa liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta sekä edistää kestäviä 
liikkumismuotoja. Vakavia autoliikenteen onnettomuuksia pyritään vä-
hentämään esimerkiksi lisäämällä riskialttiille tiejaksoille automaattista 
nopeusvalvontaa ja vaihtuvia nopeusrajoituksia sekä tiedotusopasteita.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu 
keskimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustien-
pitoon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus 
voidaan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa 
olisi pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjaus-
velan kasvu saadaan taittumaan. 

Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelä-
män kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi 
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään 
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja pai-
nottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa 
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–

2024
3 Vuoden 2020 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2021–2024 hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Lii-
kenne ja infrastruktuuri)

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 552

HEL 2020-008837 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoitus on valtakunnallisen lii-
kenteen korjausvelkaohjelman ja perusväylänpidon lisärahoituksen 
myötä kasvanut jonkin verran vuonna 2020 verrattuna edellisiin vuosiin, 
mutta on edelleen liian alhaisella tasolla suhteessa investointitarpee-
seen. ELY-keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulisikin nostaa pysyväs-
ti, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamää-
rät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue 
on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulee turvata 
huolehtimalla maantieverkon, siltojen ja raskaan liikenteen tarpeellisista 
investoinneista. Liikenneverkon palvelutasoa nostaviin pieniinkään in-
vestointeihin rahoitus ei juuri ole riittänyt viime vuosina.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
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toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita maksetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja -sopimuksessa 
esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on erittäin perusteltua. 
Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän 
Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä 
Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä I:n 
kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itä-
keskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistäminen on tärke-
ää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina voimakkaasti. 
Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden takaami-
seksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteel-
le haitallisia pullonkauloja. Helsingin seudun MAL-sopimuksen (2020-
2031) neuvottelutuloksessa (2.6.2020) esitetään, että valtio osallistuu 
Vihdintien pikaraitiotien hankekokonaisuuden kustannuksiin. Tähän ko-
konaisuuteen sisältyvät myös Turunväylän ja Huopalahdentien liitty-
mään suunnitellut muutokset.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa. Myös 
maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä jatkuvasti kasvavien 
meluhaittojen vähentämiseksi.

Toiminta ja tavoitteet

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa korostetaan 
alueellisen liikennejärjestelmätyön merkitystä liikenteen ja maankäytön 
kehittämisen yhteensovittamisessa sekä kestävän liikkumisen edistä-
misessä. Parhaillaan valmistellaan ensimmäistä valtakunnallista liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 
2021−2032. Tänä vuonna on valmistunut myös Helsingin seudun MAL 
-sopimuksen neuvottelutulos, jossa mainitaan, että Helsingin kaupunki-
seudun kuntien prioriteettina on, että valtakunnallisessa liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa huomioidaan mm. seuraavien maanteiden kehit-
täminen: Hämeenlinnanväylä, Kehä I ja Lahdenväylä, josta erillismai-
nintana Malmin uuden maankäytön yhteydet. Näihin väyliin liittyvien, 
tiivistyvän maankäytön yhteyksiä parantavien liikennehankkeiden pitäisi 
näkyä vahvemmin myös Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa.
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Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen ympäristöhaittojen mini-
mointi ja kiristyvät ilmastotavoitteet, mutta esim. meluntorjuntatoimenpi-
teisiin ei ole varauduttu riittävästi suunnittelukauden investoinneissa. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kas-
vaa, joten asuntoalueiden meluntorjunnalle on suuri tarve. Uusien me-
luesteiden lisäksi vanhojen, usein liian matalien ja huonokuntoisten me-
luesteiden parantamisen pitäisi myös sisältyä suunnitelmaan.

Suunnitelmassa tuodaan esille lukuisia liikenneturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä. Niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö kun-
tien kanssa on tärkeää. Kehäteille asennetut valvontakamerat ovat 
rauhoittaneet selvästi väylien liikennettä. Liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi tulisi myös Helsinkiin suuntautuville säteittäisille maanteille li-
sätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitus-
järjestelmää tulisi laajentaa Turunväylän lisäksi muillekin Helsingin si-
sääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee paljon ajokelistä 
ja vuorokaudenajasta riippuen.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2021−2024 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 3:n Pirkkolan-
tien sillan peruskorjaus ja Länsiväylän kaiteiden kunnostus. 

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2021–2024:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maan-
käytön kehittämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropo-
lia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien lii-
kenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on val-
mis ja rakennussuunnittelua käynnistellään. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2022–2024

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osal-
taan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta 
osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2022–2024
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 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–2026. Hankkeen rakennus-
suunnitteluun tulee varautua sitä ennen

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
alueen maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torp-
parinmäen melueste Tuusulanväylällä ja Hämeenlinnanväylän me-
luesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannushanketta). Helsingin 
kiireellisimmät meluntorjuntahankkeet on esitetty HSL:n Kuha -
ohjelmassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi
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§ 661
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/5029/2019 
tiedoksi merkitseminen

HEL 2019-009701 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen sijaisen 22.7.2020 antaman päätöksen EOAK/5029/2019 ja kehotti 
kaupunginkanslian oikeuspalveluita ilmoittamaan apulaisoikeusasia-
miehelle päätöksen tiedoksi merkitsemisestä 19.10.2020 pidetyssä ko-
kouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 22.7.2020, 
EOAK_5029_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apulaisoikeusasiamiehen päätös

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen on antanut 22.7.2020 
päätöksen kanteluasiassa, jossa on ollut kyse kaupungin asuntotuotan-
topalvelun ja kaupunkiympäristön toimialan menettelyn lainmukaisuu-
desta selvitysten antamisessa ylimmälle laillisuusvalvojalle. 

Kantelija oli 27.5.2019 vireille tulleessa kantelussaan arvostellut Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun 
menettelyä tietopyyntöjen käsittelyssä. Apulaisoikeusasiamies totesi 
vastauksessaan kantelijalle 5.6.2019, että asuntotuotantopalvelun me-
nettely kantelijan tietopyyntöihin vastaamisessa ei näyttänyt asian alus-
tavassa tarkastelussa vastaavan lähtökohtaa, jonka mukaan uusikin 
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tietopyyntö tulee käsitellä julkisuuslain mukaisesti. Asiassa ei tuossa 
vaiheessa ryhdytty enempiin toimenpiteisiin kuin että kantelijalle annet-
tu vastaus lähetettiin kaupungin tietoon, ja apulaisoikeusasiamies pyysi 
asuntotuotantopalvelua ilmoittamaan 15.8.2019 mennessä, mihin toi-
menpiteisiin vastauksessa esitetyt yleiset näkökohdat olivat mahdolli-
sesti johtaneet. 

Kantelija tiedusteli 22.8.2019 apulaisoikeusasiamieheltä, oliko kaupunki 
toimittanut pyydettyä selvitystä. Kantelija ei kertomansa mukaan ollut 
saanut asuntotuotantopalvelulta yhteydenottoa tai valituskelpoista pää-
töstä, joten kantelija pyysi apulaisoikeusasiamieheltä asian arviointia 
tarvittaessa uudelleen.

Kantelijan tiedustelujen johdosta apulaisoikeusasiamies pyysi asunto-
tuotantopalvelulta ilmoitusta mahdollisista toimenpiteistä. Asuntotuotan-
topalvelu toimitti pyydetyn selvityksen 28.8.2019. Vastauksen johdosta 
apulaisoikeusasiamies pyysi kaupunkia toimittamaan kantelun tutkimi-
seksi tarvittavan asuntotuotantopalvelun selvityksen ja antamaan lau-
suntonsa asiassa. Apulaisoikeusasiamies totesi selvitys- ja lausunto-
pyynnössään, että asuntotuotantopalvelun 28.8.2019 toimittamasta 
vastauksesta ei ilmennyt, millä perusteilla asuntotuotantopalvelu katsoi 
voivansa poiketa julkisuuslaissa säädetyistä menettelytavoista. Asiassa 
ei myöskään ollut annettu selvitystä siitä, miksi asuntotuotantopalvelu 
ei antanut ylimmälle laillisuusvalvojalle selvitystään asetetussa määrä-
ajassa.

Kaupunki toimitti apulaisoikeusasiamiehelle asuntotuotantopalvelun 
selvityksen ja kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunnon 
12.11.2019. Lausunnon mukaan asiassa saatujen selvitysten nojalla 
asiassa oli ollut kyse tietojärjestelmien toimintaan ja julkisuuslain sovel-
tamiseen liittyvistä epäselvyyksistä. Lausunnon mukaan oikeusasia-
miehen 5.6.2019 toimittamassa pyynnössä edellytetty selvitys oli laadit-
tu ajoissa, mutta sen perille toimittaminen annetussa määräajassa on 
viivästynyt osin tietoteknisten ja osin tietojärjestelmän käyttöön liittyvien 
epäselvyyksien vuoksi.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, ettei ole asuntotuotan-
topalvelun selvityksen ja kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausun-
non perusteella saanut vastausta siihen, millä tavalla virastossa nouda-
tetaan asiakirjan antamisesta päätettäessä julkisuuslaissa säädettyjä 
menettelytapoja. Myöskään toimialajohtajan lausunnossa ei apulaisoi-
keusasiamiehen mukaan vastata kysymykseen laissa säädettyjen me-
nettelytapojen asianmukaisesta noudattamisesta. Päätöksen mukaan 
lausunnosta ei myöskään ilmene, onko pyydetyt asiakirjat toimitettu 
kantelijalle tai jos asiakirjoja ei ole luovutettu, niin onko asiassa ensi 
vaiheessa annettu julkisuuslain 14 §:n 3 momentin mukaiset tiedot ja 
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ohjaus ja onko asiassa viime kädessä tehty perusteltu päätös muutok-
senhakuohjeineen.

Apulaisoikeusasiamies viittaa lisäksi 2.7.2018 annettuun ratkaisuun, 
jossa apulaisoikeusasiamies oli myös arvioinut asuntotuotantopalvelun 
menettelyä selvityksen antamisessa oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeu-
sasiamies toteaa, että myös käsillä olevassa kanteluasiassa ylimmän 
laillisuusvalvojan pyyntöön vastaaminen määräajassa laiminlyötiin, ei-
vätkä annettu selvitys ja lausunto sisältäneet pyydettyjä ja asianmukai-
sia tietoja menettelyn lainmukaisuuden arvioimiseksi.

Apulaisoikeusasiamies antoi asuntotuotantopalvelulle ja kaupunkiym-
päristön toimialalle huomautuksen vastaisen varalle laiminlyönnistä an-
taa ylimmälle laillisuusvalvojalle tämän laillisuusvalvontatehtävän to-
teuttamiseksi asianmukaiset tiedot ja selvitykset.  

Toimenpiteen luonne ja vakavuus sekä asuntotuotantopalvelun laimin-
lyöntien toistuvuus huomioon ottaen apulaisoikeusasiamies saattoi 
päätöksensä erikseen myös kaupunginhallituksen tietoon. Apulaisoi-
keusasiamies pyytää päätöksessään kaupunginhallitusta ilmoittamaan 
31.10.2020, missä kaupunginhallituksen kokouksessa päätöksen tie-
doksianto on tapahtunut.

Toimenpiteet apulaisoikeusasiamiehen päätöksen johdosta

Kaupunkiympäristön toimialalla on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin 
kanteluasian yhteydessä havaittujen ja apulaisoikeusasiamiehen pää-
töksessä todettujen toiminnan puutteellisuuksien korjaamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun selvityksen mu-
kaan pyydetyt asiakirjat on toimitettu kantelijalle 7.10.2020.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 4 § edellyttää, että 
tiedonhallintayksikössä on tarjolla koulutusta, jolla varmistetaan, että 
henkilöstöllä on riittävä tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tie-
tojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista 
säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista.

Kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu vuonna 2019 ohjeistusta vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyistä me-
nettelytavoista, tietopyyntöjen käsittelystä ja asiakirjan antamisesta 
päättämisestä. Asuntotuotantopalvelu on kanteluasian johdosta täyden-
tänyt toimialan ohjeistusta omalla ohjeistuksellaan kesällä 2020. 

Lisäksi asuntotuotantopalvelu on lisännyt henkilöstön koulutusta tieto-
pyyntöjen käsittelyssä sovellettavasta sääntelystä. Myös yhteistyötä 
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kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kanssa on tii-
vistetty tietopyyntöjen käsittelyssä tarvittavan juridisen tuen osalta.

Toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kanssa on lisätty yhteistyötä myös 
ylimpien laillisuusvalvojien selvityspyyntöjen asianmukaisen käsittelyn 
takaamiseksi. Yhteistyön kehittämisellä ja valmisteluvastuiden selkeyt-
tämisellä varmistetaan osaltaan ylimpien laillisuusvalvojien selvitys- ja 
lausuntopyyntöihin vastaaminen asetetussa määräajassa pyydetyillä ja 
laillisuusvalvontatehtävän toteuttamiseksi tarvittavilla tiedoilla ja selvi-
tyksillä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 22.7.2020, 
EOAK_5029_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 662
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen EOAK/4895/2019 
tiedoksi merkitseminen

HEL 2019-010617 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen 29.6.2020 antaman päätöksen EOAK/4895/2019 ja kehotti kau-
punginkanslian oikeuspalveluita ilmoittamaan apulaisoikeusasiamiehel-
le päätöksen tiedoksi merkitsemisestä 19.10.2020 pidetyssä kokouk-
sessa.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 29.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apulaisoikeusasiamiehen päätös

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 29.6.2020 päätöksen 
EOAK/4895/2019 kanteluasiassa, jossa on ollut kyse viestintäpalvelu-
jen hankinnasta Saksassa ja saksankielisillä alueilla ajalla 1.7. – 
31.12.2018.

Kantelija oli toteuttanut Helsingin kaupungin viestintäpalveluja Saksas-
sa ja saksankielisellä alueella vuodesta 2013 lähtien vuoden 2018 ke-
säkuun loppuun. Kantelijan viimeisen sopimuskauden päättyessä hän 
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tiedusteli kaupungilta seuraavan viestintäpalveluhankinnan aikataulus-
ta. Kantelijalle vastattiin 7.6.2018, että päätöksenteko hankinnasta siir-
tyy kesälomien jälkeen. 

Helsingin kaupungin oto. viestintäjohtaja päätti 13.6.2018 § 3 viestintä-
palveluista Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7. –31.12.2018. Pal-
veluntuottajaksi valittiin eri henkilö kuin kantelija. Päätöksen peruste-
luissa todetaan, että saatujen tietojen mukaan ko. alueella ei ole muita 
vastaavaa toimintaa harjoittavia suomen kielellä toimivia viestintätoi-
mistoja, joten hankintalain (laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348) 
27 § kohdan 2 mukaisesti hankinta voidaan tehdä suoran neuvottelu-
menettelyn perusteella. 

Kantelija tiedusteli kaupungilta hankinnan aikataulua uudestaan elo-
kuussa 2018. Tuolloin kantelijalle vastattiin, ettei kaupungin ole enää 
mahdollista tällä erää jatkaa hänen media-agentin sopimustaan.

Kantelija haki oikaisua 5.9.2018 oto. viestintäjohtajan hankintapäätök-
seen. Oikaisuvaatimus käsiteltiin hallintokanteluna, koska kantelijaa ei 
pidetty asianosaisena hankinta-asiassa. Viestintäjohtajan vastauksessa 
26.10.2018 kantelijalle on todettu muun ohella, ettei oikaisuvaatimuk-
sen kohteena olevaa päätöstä voida oikaista siten kuin kantelija on 
vaatinut. Sen lisäksi vastauksessa on todettu, että päätöksessä esitetty 
lakiviittaus julkisista hankinnoista annettuun lakiin (348/2007) on ollut 
virheellinen ja että päätöksen perusteluissa olisi tullut viitata Helsingin 
kaupungin pienhankintoja koskevaan ohjeistukseen.

Edelleen viestintäjohtajan vastauksessa on todettu, että hankinnan to-
teuttaminen ilman tarjouskilpailua sillä perusteella, ettei saatujen tieto-
jen mukaan Saksassa tai saksankielisillä alueilla toimisi muita vastaa-
vaa toimintaa harjoittavia viestintätoimistoja, on ollut virheellinen. Kan-
telijan on todettu tuottaneen ajalla 1.1. – 30.6.2018 vastaavia palveluja 
Helsingin kaupungille. Siten asiassa on katsottu selvitetyksi, että valitun 
palveluntuottajan ohella palveluja alueella tuottaa myös kantelija.

Viestintäjohtajan vastauksen liitteenä on esitetty materiaalia, joka on 
liittynyt kantelijan tuottaman palvelun laatuun ja toimintaan. Näiden on 
esitetty vastauksessa olleen syitä, joiden vuoksi palvelutuotantoa ei 
voitu hänen kanssaan jatkaa. 

Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Helsingin oto. 
viestintäjohtajan päätöstä 13.6.2018 saksankielisten viestintäpalvelui-
den hankinnasta. Kantelukirjelmässä arvostellaan Helsingin kaupun-
ginkanslian virkamiehiä ja epäillään väärinkäytöksiä. 

Apulaisoikeusasiamies toteaa 29.6.2020 antamassaan ratkaisussaan, 
että apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan hankintaa ei toteutet-
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tu hankintalaissa myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa edellyte-
tyllä tavalla avoimesti ja syrjimättömästi. Pienhankinnassa ei myöskään 
toteutuneet hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat hallinnon oikeusperi-
aatteet eli tasapuolisen kohtelun, puolueettomuuden eikä luottamuk-
sensuojan vaatimukset. 

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että päätös oli perusteltu virheellisesti 
toteamalla, että muita vastaavia palveluntuottajia ei ollut. Siinä oli so-
vellettu hankintalakia, vaikka kysymys oli kynnysarvot alittavasta han-
kinnasta, johon hankintalakia ei sovelleta. Lisäksi päätös annettiin tie-
doksi vain valitulle palveluntuottajalle, eikä siihen ollut liitetty kuntalain 
mukaista muutoksenhakuohjetta. 

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että hankintamenettelyä 
on kokonaisuutena arvioiden pidettävä lainvastaisena. Apulaisoikeusa-
siamiehen käsityksen mukaan kuvatuilla virheillä ja lainvastaisuuksilla 
loukattiin kantelijan oikeusturvaa ja hänen mahdollisuuttaan saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toi-
mivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä saa-
da oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös käsitellyksi tuo-
mioistuimessa tai muussa riippumattomassa lainkäyttöelimessä.

Apulaisoikeusasiamies antoi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun 
lain 10 §:n 1 momentin nojalla Helsingin kaupungille huomautuksen 
vastaisen varalle päätöksessä selostetusta lainvastaisesta hankinta-
menettelystä sekä tiedusteluihin vastaamisen laiminlyönneistä. Samalla 
apulaisoikeusasiamies saattoi kaupungin tietoon käsityksensä hallin-
non perusteiden vaatimuksesta hallintokantelun käsittelyssä.

Toimenpiteen luonne ja vakavuus sekä ylimmän laillisuusvalvojan selvi-
tys- ja lausuntopyynnön käsittely kaupungin hallinnossa huomioon ot-
taen apulaisoikeusasiamies saattoi päätöksensä erikseen myös kau-
punginhallituksen tietoon. 

Apulaisoikeusasiamies pyytää päätöksessään kaupunginhallitusta il-
moittamaan 31.10.2020, missä kaupunginhallituksen kokouksessa pää-
töksen tiedoksianto on tapahtunut.

Viestintäosaston toimenpiteet päätöksen johdosta

Apulaisoikeusasiamiehen antaman ratkaisun jälkeen oto. viestintäjohta-
jan päätös 13.6.2018 § 3 on valitusosoituksen osalta korjattu hallinto-
lain 49.1 §:n mukaisesti. Päätökseen on liitetty oikea valitusosoitus ja 
korjattu päätös on julkaistu kaupungin tietoverkossa. Päätösote ja vali-
tusosoitus on toimitettu kantelijalle tiedoksi kuntalain 139 §:n mukaises-
ti 27.7.2020.     
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Kantelija on sittemmin 10.8.2020 päivätyllä oikaisuvaatimuksella hake-
nut oikaisua oto. viestintäjohtajan päätökseen 13.6.2018 § 3. Kantelija 
on oikaisuvaatimuksessa vaatinut muun ohella, että oto. viestintäjohta-
jan päätös 13.6.2018 § 3 kumotaan hankintamenettelyn ja päätöksessä 
ilmenneiden lainvastaisuuksien vuoksi. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettava esitys on valmisteltu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 
19.10.2020. 

Kaupunginkanslian viestintäosastolla on ryhdytty toimenpiteisiin lisää-
mällä henkilöstön koulutusta hankintamenettelystä. Lisäksi tapahtu-
neen johdosta viestintäosaston ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden 
yhteistyötä on tiivistetty.

Kaupungin päätösten julkaiseminen tietoverkossa

Helsingin kaupunki on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle selvi-
tyksen kanteluasiassa 17.1.2020. Kantelija toimitti oikeusasiamiehelle 
lisäkirjeen 25.5.2020. Lisäkirjeessä kantelija esittää, että julkisuuteen 
tieto 17.1.2020 lausunnon antamisesta olisi tuotu Helsingin kaupungin 
toimesta takautuvasti aikaisintaan huhtikuun 2020 lopussa. 

Kaupungin päätökset julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tieto-
verkossa kaupungin virallisilla verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi. 
Kantelija on oikeusasiamiehelle toimittamassaan lisäkirjeessä viitannut 
https://dev.hel.fi/paatokset-tietokantaan. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
kaupungin toimielin- ja viranhaltijapäätösten virallinen julkaisualusta, 
vaan kyse on hakusivustosta, joka on tarkoitettu kaupungin hallinnossa 
käsiteltävien asioiden ja niiden käsittelyn selaamiseen. Päätöstietojen 
julkaisemisessa oli teknisen virheen johdosta katko joulukuun 2019 ja 
helmikuun 2020 välisenä aikana. Katkon aikainen aineisto julkaistiin si-
vulla siten, että 3.5.2020 mennessä kaikki katkon aikana syntynyt ai-
neisto oli päivitetty sivustolle. 

Kuitenkin kuten edellä on todettu, kaupungin päätösten julkaiseminen 
kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa tapahtuu kaupungin viral-
lisilla verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi. Kantelijan lisäkirjeessä viit-
taaman tietokannan päivityskatko ei ole vaikuttanut päätösten julkai-
semiseen kaupungin virallisilla verkkosivuilla. Kaupunginlakimiehen 
päätöspöytäkirja 17.1.2020, § 4 lausunnon antamisesta eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyynnön johdosta on ollut 
kuntalain mukaisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.1.2020 al-
kaen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
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Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537
ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 29.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 
17.01.2020 § 4

HEL 2019-010617 T 03 01 02

Oike PK 20191224

Päätös

Kaupunginlakimies päätti antaa lausunnon kanteluasiassa. 

Kanteluviranomainen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

Kanteluviranomaisen diaarinumero

EOAK/4895/2019

Kantelija

**********

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungilta on pyydetty lausuntoa kantelusta, joka koskee 
viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.-
31.12.2018. 

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
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§ 663
Oikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätöksestä 13.6.2018 § 3 
koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä 
alueilla 1.7.-31.12.2018

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota oto. viestintäjohtajan päätöksen 
13.6.2018 § 3.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen oikaisuvaatimuksessa esitettyä 
korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja 
hallintoasian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin oto. viestintäjohtaja päätti 13.6.2018 § 3 viestintä-
palveluista Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018. Pää-
töksen mukaan viestintätoimenpiteitä voidaan hankkia valitulta palve-
luntuottajalta päätöksen liitteenä olevan tarjouksen perusteella. Pää-
töksen perusteluissa todetaan, että saatujen tietojen mukaan ko. alu-
eella ei ole muita vastaavaa toimintaa harjoittavia suomen kielellä toi-
mivia viestintätoimistoja, joten hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 
30.3.2007/348) 27 § kohdan 2 mukaisesti hankinta voidaan tehdä suo-
ran neuvottelumenettelyn perusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaati-
muksen koskien oto. viestintäjohtajan päätöstä 13.6.2018 § 3.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 27.7.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 10.8.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 10.8.2020 jättämässään oikaisuvaati-
muksessa vaatinut, että oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018 § 3 
kumotaan hankintamenettelyn ja päätöksessä ilmenneiden lainvastai-
suuksien vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa apulaisoikeusasiamiehen 29.6.2020 
antamaan kanteluratkaisuun koskien saksankielisten viestintäpalvelu-
jen hankintaa (EOAK-4895-2019). Lisäksi hän perustelee vaatimustaan 
oikaisuvaatimuksesta yksityiskohtaisesti ilmenevillä syillä, jotka liittyvät 
muun ohella kaupungin virka- ja toimihenkilöiden menettelyyn saksan-
kielisten viestintäpalvelujen hankinnassa ja hankintaa koskevan kunta-
lain mukaisen oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kuvannut, miten hankintamenettely on 
vaikuttanut hänen asemaansa ja elinkeinotoimintaansa viestintäpalve-
lumarkkinoilla vuoden 2018 alusta aina vuoden 2019 loppuun saakka. 
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Tältä osin oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yh-
teensä 24 582,00 euron suuruinen ansionmenetys. 

Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt kaupungille 2 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 3 
000,00 euron suuruisen vaatimuksen ylimääräisestä vaivannäöstä 
asiassa

Asian aiempi käsittely Helsingin kaupungilla

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki oikaisua 5.9.2018 oto. viestintäjohtajan 
hankintapäätökseen 13.6.2018 § 3. Oikaisuvaatimus käsiteltiin hallinto-
kanteluna, koska oikaisuvaatimuksen tekijää ei pidetty asianosaisena 
hankinta-asiassa. Viestintäjohtaja vastasi hänelle 26.10.2018. Viestin-
täjohtajan vastauksessa on todettu muun ohella, ettei oikaisuvaatimuk-
sen kohteena olevaa päätöstä ole voitu oikaista siten kuin oikaisuvaa-
timuksen tekijä on vaatinut. Sen lisäksi vastauksessa on todettu, että 
oto. viestintäjohtajan päätöksessä esitetty lakiviittaus julkisista hankin-
noista annettuun lakiin (348/2007) on ollut virheellinen ja että päätök-
sen perusteluissa olisi tullut viitata Helsingin kaupungin pienhankintoja 
koskevaan ohjeistukseen. 

Edelleen vastauksessa on todettu, että hankinnan toteuttaminen ilman 
tarjouskilpailua sillä perusteella, ettei saatujen tietojen mukaan Sak-
sassa tai saksankielisillä alueilla toimisi muita vastaavaa toimintaa har-
joittavia viestintätoimistoja, on ollut virheellinen. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän on todettu tuottaneen ajalla 1.1. – 30.6.2018 vastaavia palveluja 
Helsingin kaupungille. Siten asiassa on katsottu selvitetyksi, että valitun 
palveluntuottajan ohella palveluja alueella tuottaa myös oikaisuvaati-
muksen tekijä. 

Vastauksessa on todettu, että avoimempi dialogi oikaisuvaatimuksen 
tekijän ja viestintäosaston välillä olisi ehkäissyt hankintapäätöksestä il-
menevän perustelun, jonka vuoksi oikaisuvaatimuksen tekijän tarjontaa 
ei oltu huomioitu. Vastauksen liitteenä on esitetty materiaalia, joka on 
liittynyt oikaisuvaatimuksen tekijän tuottaman palvelun laatuun ja toi-
mintaan. Näiden on esitetty vastauksessa olleen syitä, joiden vuoksi 
palvelutuotantoa ei voitu hänen kanssa jatkaa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kanteli hankintamenettelystä eduskunnan 
oikeusasiamiehelle 26.8.2019. Apulaisoikeusasiamies antoi kantelua-
siassa ratkaisun 29.6.2020 (EOAK/4895/2019). Ratkaisussaan apulai-
soikeusasiamies toteaa, että vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä oli tuot-
tanut palvelua jo useiden vuosien ajan ja ilmoittanut kiinnostuksensa 
jatkaa, annettiin päätös tiedoksi vain valitulle palveluntuottajalle. Pää-
tökseen ei ollut liitetty kuntalain mukaista muutoksenhakuohjetta.
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Apulaisoikeusasiamiehen Helsingin kaupungille antaman ratkaisun jäl-
keen oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018 § 3 on valitusosoituksen 
osalta korjattu hallintolain 49.1 §:n mukaisesti. Päätökseen on liitetty 
oikea valitusosoitus. Päätösote ja valitusosoitus on toimitettu oikaisu-
vaatimuksen tekijälle tiedoksi kuntalain 139 §:n mukaisesti 27.7.2020.

Hankintamenettelyä koskeva arviointi

Saksan ja saksankielisten alueiden viestintäpalveluhankinnan kohdalla 
kyse on ollut pienhankinnasta, johon sovelletaan Helsingin kaupungin 
pienhankinnoista sekä kaupungin talousarvion noudattamisesta annet-
tua ohjeistusta. Lisäksi menettelyssä noudatetaan yleisiä hankintaoi-
keudellisia periaatteita, joihin on viitattu pienhankintoja koskevan oh-
jeen 3 luvussa. 

Helsingin kaupungin pienhankintoja koskevan ohjeen mukaan pien-
hankinnaksi kutsutaan sellaista hankintaa, johon ei sovelleta hankinta-
lakia sen vähäisen arvon vuoksi. Ohjeen mukaan pienhankinnat tulee 
toteuttaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja lähtökohtaisesti 
kevyesti toteutetun tarjouskilpailun avulla. Pienhankintoja voidaan kui-
tenkin tehdä tietyin edellytyksin kilpailuttamatta suoraan valitulta toimit-
tajalta.

Oto. viestintäjohtajan päätöksen 13.6.2018 § 3 perustelujen mukaan 
hankintamenettelyyn olisi sovellettu hankintalakia (348/2007) sellaisena 
kuin se oli voimassa 31.12.2016 saakka. Lisäksi päätöksen mukaan 
hankintamenettelyksi oli valittu suorahankinta (päätöksen perustelujen 
mukaan suora neuvottelumenettely) hankintalain mukaisesti.  

Hankintapäätöksen perusteluja ja lakiviittauksia voidaan pitää edellä 
kuvatulta osin virheellisenä ja kaupungin ohjeistuksen vastaisina. Ky-
symyksessä on ollut hankintalain (1397/2016) soveltamisalan ulkopuo-
lelle kuuluva, tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon 
alittava hankinta, johon olisi tullut soveltaa edellä todetusti pääosin 
kaupungin sisäistä ohjeistusta sekä yleisiä hankintaoikeudellisia peri-
aatteita, kuten avoimuus ja syrjimättömyys. 

Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä huomioita voidaan pitää pääosin oi-
keansuuntaisina siltä osin, mitä tulee hankintamenettelyssä tehtyihin 
virheisiin. Näistä merkittävä osa on mahdollisesti aiheutunut tukeutumi-
sesta sisällöllisesti vanhentuneeseen sekä kynnysarvot ylittäviin han-
kintoihin soveltuvaan päätösmalliin tilanteessa, jossa olisi tullut noudat-
taa pienhankintoja koskevaa päätöspohjaa. Tätä samaa päätösmallia 
noudatettiin kilpailutettaessa viestintäpalvelua ajalle 1.1. – 30.6.2018, 
ts. ajalle ennen oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä. Tätä 
koskeva va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätös (viestintäpalvelut 
Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.1. - 30.6.2018 / HEL 2018-
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002505 T 02 08 02 01), jolla palvelut hankittiin myös oikaisuvaatimuk-
sen tekijältä, perusteltiin saman sisältöisin päätösperusteluin kuin oto. 
viestintäjohtajan päätös 13.6.2018. 

Menettelyn osalta voidaan todeta, että hankinta olisi tullut lähtökohtai-
sesti kilpailuttaa pienhankintoja koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 
Tämä olisi tarkoittanut kevyesti ja vapaamuotoisesti toteutettua tarjous-
kilpailua, jossa tarjoukset olisi pyydetty markkinaolosuhteen huomioi-
den riittävän suuruiselta joukolta tarjoajia. Kun tiedossa oli vähintään 
kaksi vastaavia palveluja tuottavaa palveluntarjoajaa, voidaan toteutet-
tua menettelyä, jossa hankintaa koskeva tarjouspyyntö lähetettiin vain 
valitulle palveluntuottajalle, pitää virheellisenä siltä osin, kuin peruste-
luissa todettiin, ettei alueella ole muita vastaavaa toimintaa harjoittavia 
palveluntuottajia.

Myös se, että oikaisuvaatimuksen tekijä oli 7.6.2018 tiedustellut han-
kinnan aikataulua ja hänelle vastattiin päätöksenteon tapahtuvan vasta 
kesälomien jälkeen, merkitsee sitä, ettei häntä olisi tullut sulkea tar-
jouspyynnön vastaanottajista edellä mainitulla perusteella.  

Viestintäosasto on jo aikaisemmassa viestintäjohtajan 26.10.2018 an-
tamassa vastauksessa viitannut oikaisuvaatimuksen tekijän palvelu-
suorituksissa havaitsemiinsa laatupuutteisiin. Mikäli näihin laatupuuttei-
siin olisi haluttu vedota perusteena tarjoajan sivuuttamiselle ja tarjous-
pyynnön lähettämiselle vain toiselle palveluntuottajalle, olisi tämä pe-
ruste tullut tuoda esille päätöksen perusteluissa.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain perusteella, joten sitä koskevien 
vaatimusten käsittelyyn sovelletaan kuntalain ja täydentävin osin hallin-
tolain säännöksiä. Hallintolain 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaa-
timuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, 
kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oto. viestintäjohtajan päätöstä 13.6.2018 § 3 voidaan edellä todetusti 
pitää virheellisenä siltä osin, kuin päätöksessä on viitattu hankintalaissa 
(348/2007) mainittuun hankintamenettelyyn. Päätös on virheellinen 
myös siltä osin kuin suorahankintaa perusteltiin sillä, ettei alueella ole 
muita vastaavaa toimintaa harjoittavia palveluntuottajia. Virheiden 
vuoksi kaupunginhallitus päättää kumota oto. viestintäjohtajan päätök-
sen 13.6.2018 § 3.  

Oto. viestintäjohtajan hankintapäätöksen 13.6.2018 § 3 perusteella 
kaupungin viestintäosaston ja valitun palveluntuottajan välillä solmitun 
hankintasopimuksen mukaiset palvelut on tuotettu, niistä on suoritettu 
korvaus ja sopimuskausi on päättynyt. Myöskään takautuvan, uuden 
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tarjouskilpailun järjestäminen jo toteutetusta palveluhankinnasta ei ole 
mahdollista. 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei uuden päätöksen antaminen päätöksen 
kumoamisen johdosta ajalle 1.7.–31.12.2018 ole enää mahdollista.

Hallintoasian hoitamisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä vaivannäöstä syn-
tyneistä 3 000,00 euron suuruisista kuluista kantelujen ja oikaisuvaati-
musten tekemisen vuoksi on tulkittava kulujen korvaamista koskevaksi 
vaatimukseksi. 

Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli 
vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, 
jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimukses-
sa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulu-
jen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002). 

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian 
hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että hankintamenettelyn joh-
dosta hänelle on aiheutunut ansionmenetystä 24 582,00 euroa. Lisäksi 
oikaisuvaatimuksessa esitetään 2 000,00 euron korvausvaatimuksen 
henkisestä kärsimyksestä.

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimuk-
sessa esitettyä vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä ja 
henkisestä kärsimyksestä. 

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 
12 luvun 5 §:n 5 kohdan perusteella kaupunginlakimiehen toimivaltaan. 
Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi korvausvaatimusta an-
sionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä. 

Kaupunginlakimies antaa asiasta erillisen ratkaisun oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyn vaatimuksen perusteella.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Jukka Harno, kaupunginasiamies, puhelin: (09) 310 23527

jukka.harno(a)hel.fi
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tehnyt Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 13.06.2018 § 3

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Oto. viestintäjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin viestintäpalveluja 
Saksassa hoitaa Jukka Sakari. Viestintätoimenpiteitä voidaan hankkia 
häneltä liitteenä olevien tarjouksen perusteella.

Päätöksen perustelut

Oto. viestintäjohtaja päätti, että mediayhteyshenkilönä Helsingin kau-
pungin viestintäpalveluja Saksassa ja muilla saksankielisillä alueilla 
vuonna 2018 hoitaa Jukka Sakari 7.6.2017 päivätyn tarjouksen perus-
teella. Saatujen tietojen mukaan ko. alueella ei ole muita vastaavaa 
toimintaa harjoittavia suomen kielellä toimivia viestintätoimistoja, joten 
hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348) 27 § kohdan 2 
mukaisesti hankinta voidaan tehdä suoran neuvottelumenettelyn perus-
teella. Tarjouksen perusteella hankittavista palveluista aiheutuvat kus-
tannukset, enintään 20 000 euroa (ilman alv.), maksetaan tietotekniik-
ka- ja viestintäosaston määrärahoista, laskentatunnisteella sisäinen ti-
laus 1874000002.

Lisätiedot
Maisa Hopeakunnas, viestintäasiantuntija, puhelin: 040 509 6410

maisa.hopeakunnas(a)hel.fi
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§ 664
Kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.10.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

232 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

233 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

234 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle 
jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

235 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliike-
laitokselle.

236 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Sörnäinen, 
Työpajankatu, tontti 10575/29)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

237 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-oikeudesta 
päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

238 §, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

239 §, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2020 94 (104)
Kaupunginhallitus

Asia/19
19.10.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

240 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvittämises-
tä

Ei toimenpidettä.

241 §, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväko-
tien työntekijöille

Ei toimenpidettä.

242 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvonnan laa-
jentaminen pelastuslautakunnassa

Ei toimenpidettä.

243 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista 
asiantuntijapalveluostoista

Ei toimenpidettä.

244 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

245 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköin-
nille ja pysäköinninvalvonnalle

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

246 §, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöö-
notosta joukkoliikenteessä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

247 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamises-
ta Vuosaareen

Ei toimenpidettä.

248 §, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämisestä katu-
kuvassa

Ei toimenpidettä.

249 §, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.
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250 §, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lento-
käytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

251 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

252 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteis-
töjen myyntipolitiikasta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

253 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden 
käytön lopettamisesta

Ei toimenpidettä.

254 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajentamises-
ta

Ei toimenpidettä.

255 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulu-
tuksen pihakäyttöön

Ei toimenpidettä.

256 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin 
muistolaatalle

Ei toimenpidettä.

257 §, Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvillisuudella

Ei toimenpidettä.

258 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämi-
sestä korttelipihapilotilla

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

259 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

Ei toimenpidettä.

260 §, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaa-
vaprosessissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.
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261 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jo-
kerikorttelin yhteyteen

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

262 §, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden olym-
piakisakylän kunniaksi

Ei toimenpidettä.

263 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta 
oppilaille ja opettajille

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

264 §, Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien järjestämi-
sestä Sibeliuksenpuistossa

Ei toimenpidettä.

265 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustami-
sesta Jakomäen terveysasemalle

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 21.10.2020.

266 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 35 ja 36 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 665
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41 ja 42

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 5.10.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 13.10.2020
kaupunkiympäristölautakunta 6.10.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 6.10.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 6.10.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 15.10.2020
- liikenneliikelaitos 15.10.2020
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 646, 647, 648, 649, 650, 651, 654, 655, 658, 660, 661, 
662, 664 ja 665 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 652, 653, 656, 657 ja 659 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 663 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
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vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Pia Pakarinen

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.10.2020.


